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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Универзитетски трг 2
18000 Ниш
Предмет: Информација о објављеном конкурсу
Дана 29.01.2019.године, у "Народним новинама" Ниш, објављен је конкурс следеће
садржине:
На основу члана 75. став 1. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС " 88/2017 и
73/2018), чл. 2. и 4. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу” бр. 2/2018 и 4/2018) и чл.
38. став 1. тачка 12. Статута Факултета, декан Технолошког факултета у Лесковцу објављује
КОНКУРС
за стицање звања и заснивање радног односа наставника
-

За ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним
радним временом у звање доцент или ванредни професор

Поред општих услова, кандидат треба да испуни и услове за избор у звање наставника
предвиђене одредбама чл. 74. Закона о високом образовању ( "Сл. гласник РС" бр. 88/2017 и
73/2018), чл. 165. Статута Универзитета у Нишу ("Гласник Универзитета у Нишу" бр. 8/2017),
чл. 115. Статута Факултета, одредбама Правилника о поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Нишу и Ближих критеријума за избор у звања
наставника Универзитета у Нишу,
у пољу техничко-технолошких наука
(“Гласник
Универзитета у Нишу” бр. 3/2017, 7/2017 и 4/2018).
Пријаве кандидата на конкурс са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана
објављивања, на адресу: Технолошки факултет, Булевар ослобођења 124, Лесковац, са
назнаком " за конкурс за избор наставника из тачке ___________ ".
( навести број)
Уз пријаву доставити:
- биографију са подацима о досадашњем раду,
- очитану личну карту и извод из матичне књиге венчаних уколико је настала промена
презимена, оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци,
- оверене фотокопије диплома о завршеним свим нивоима студија, не старије од 6 месеци,
- оверену фотокопију дипломе o стеченом научном називу доктора наука или оверена
фотокопија уверења o стеченом научном називу доктора наука, не старија од 6 месеци,
- уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правоснажна
пресуда за кривична дела из чл. 72. став 4. Закона о високом образовању, оригинал, не
старије од месец дана,
- списак радова и саме радове, као доказ о испуњености услова у складу са звањем за које
конкурише,
- попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање
наставника ( за попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на
www.npao.ni.ac.rs . Уколико нема кориснички налог, неопходно је да се јави
администратору апликације на e-mail: markoc@tf.ni.ac.rs ).

Кандидати који се први пут бирају у наставничко звање одржавају и приступно
предавање у складу са Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу. Декан Факултета огласиће тему, термин и место одржавања
приступног предавања постављањем информације на интернет страници и огласној табли
Факултета и доставити о томе писано обавештење кандидатима најкасније 15 дана пре термина
одређеног за приступно предавање.
Сву пратећу документацију доставити у писаном и електронском облику.
Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, неће се узимати у разматрање.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА,
проф. др Љубиша Николић, с.р.

