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Članovi povjerenstva: 
 
Prvi član:  
………………………, …………..(nastavno ili znanstveno nastavno zvanje), znanstveno područje 
…………………………. znanosti, polje …………………………, grana ………………………………, zaposlen na 
………………………………………….. 
 
Ostali članovi: 
 
………………………, …………..(nastavno ili znanstveno nastavno zvanje), znanstveno područje 
…………………………. znanosti, polje …………………………, grana ………………………………, zaposlen na 
………………………………………….. 
 
 
………………………, …………..(nastavno ili znanstveno nastavno zvanje), znanstveno područje 
…………………………. znanosti, polje …………………………, grana ………………………………, zaposlen na 
………………………………………….. 
 
 

STRUČNOM VIJEĆU  
VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE U BJELOVARU 

 
 
Bjelovar, ………………………. godine 
 
Na temelju Odluke Upravnog vijeda Visoke tehničke škole u Bjelovaru od ………………………………..godine 
objavljen je natječaj za radno mjesto suradnika/ice (asistenta/ice) za područje ……………………. 
znanosti, polje ………………….., grana ……………………………… na koji se prijavio/la 
pristupnik/ica……………………………………………………iz ………………………….. 

Nakon razmatranja molbe, priloženih dokumenata i osobnim uvidom u znanstveni, stručni i nastavni 
rad kandidata dostavljamo sljedede  

 

I Z V J E Š Ć E  
 

za pristupnika/icu……………………………………………... 
 

 

1. Biografski podaci 

 

…………………….. je rođen/a …………………………………. godine u …………………………, Republika Hrvatska. 
Nakon završetka osnovne škole u ………………………….., upisao  se u  …………………………………………….., te 
………………. godine maturirao. Upisuje ……………………………………………….u ……………………, …………... 
godine. Diplomirao je …………………………………….. godine na preddiplomskom studiju ………………………., 
smjer …………………………, na temi ……………………………………………………………………. Stekao je akademski 
naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ……………………………………. Zatim je na ………………… 
fakultetu ……………………………………., na sveučilišnom diplomskom studiju ………………………….., smjer 
………………………………….., sa …………………….. uspjehom (prosjek ocjena …………..), na temi 
………………………………………..…………………………….. Stekao je akademski naziv: magistar 
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……………………………….. Upisao je …………………………………………. godine poslijediplomski doktorski studij 
na ……………………………………………., smjer …………………………………………... 
 
 

Završetkom studija, zasniva radni odnos u tvrtci ………………………………. u ……………………. na 
radnom mjestu …………………………………., ………………………………………. 
 
Hobi : ………………………………………………………………………………………… 

 

 1.1 Dodatna usavršavanja, posebne vještine i ostala tehnička znanja 

 

Dodatna usavršavanja, posebne vještine i ostala tehnička znanja koje je  stekao tijekom svoga 
školovanja i rada su: 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

 Ostala tehnička znanja i vještine: 
 
 

………………………………………. 
 
2. Stručna djelatnost 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 
 

 
2.1 Popis projekata i stručnih radova 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

 
 
3. Nastavna djelatnost 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 
4. Zaključak o djelatnosti pristupnika     

 

Stručno povjerenstvo utvrđuje da  pristupnik/ica……………………………………… 

 

 Ima zvanje magistra …………………………….., broj diplome: …………………, Fakulteta 
…………………………………….., …………………………….. godine. 

 

 Izradio/la je …… stručna članka iz područja i grane gdje se bira u zvanje i to: 
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……………………………………………………………… 

 

 Održao/la je nastavu: 

- ……………………………………………………………….. 
 

 Ima ………….. godina radnog iskustva i to u području 
………………………………………………………………… 

 

 Svojom stručnom djelatnošdu pristupnik je dokazao i stalno usavršavao svoju stručnu 
kompetentnost u području u kojem se bira, a rezultate te djelatnosti je kontinuirano 
primjenjivao u ……………………………………. 
 

 ima pozitivno ocjenjeno ogledno izvođenje vježbi. 
 

 

Mišljenje i prijedlog povjerenstva 

 
Ocjenjujudi ukupnu znanstvenu, stručnu i nastavnu djelatnost kandidata, ovo Povjerenstvo zaključuje 
da …………………………………………………..   ispunjava uvjete za izbor u zvanje  suradnika/ice 
(asistenta/ice) te stoga 
 

predlaže 
 
da se ………………………………………………… izabere u suradničko zvanje  asistenta za područje 
…………………… znanosti, polje ………………………………, grana ……………………………. 
 

Članovi povjerenstva: 
 

_________________________ 
(Prvi član) 

 
_________________________ 

(član) 
 

_________________________ 
(član) 


