Наука и образовање

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18106 Ниш
Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцент или
ванредни професор на одређено
време за ужу научну област
Енергетски процеси и заштита
УСЛОВИ: предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Нишу,
Правилником о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета
заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање
наставника (за попуњавање обрасца обратити
се Факултету), оверену фотокопију дипломе
о високом образовању, оверену фотокопију
дипломе о научном степену доктора наука,
списак научних и стручних радова и саме
радове на адресу: Факултет заштите на раду у
Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Математика
на Департману за математику, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука, математичке науке.

Сарадник у звање асистента за
научну област Математика
на Департману за математику, на
одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер математичар, студент ДАС
математика.

Сарадник у звање асистента за
научну област Биологија

на Департману за биологију и екологију,
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер биолог, студент докторских
студија биологије.

Сарадник у звање асистента за
научну област Хемија

на Департману за хемију, на одређено
време од 3 године

УСЛОВИ: мастер хемичар или дипломирани
хемичар, студент ДАС хемија.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Кандидати за радно место
наставника, подносе: пријаву, биографију,
оверен препис дипломе о докторату, списак
научних радова са библиографским подацима
као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у
часопису навести одговарајући линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати за радно место сарадника подносе:
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пријаву, биографију, оверене копија диплома
са претходних нивоа студија и одговарајуће
додатке дипломи или уверења о положеним
испитима, доказ да су студенти докторских
студија, списак научних радова, као и саме
радове, уколико их кандидат има. Кандидати за избор у наставничка звања су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац
који се налази на веб-порталу Универзитета
у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПА ЗАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДВА ХЕРОЈА”
36300 Нови Пазар
Радничка/Косанчићева бб
тел. 020/381-447

Наставник хемије
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлуке УС и 113/2017),
кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно
да: 1. има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања које је стечено:
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдициплинарне студије другог степена
које комбинују целине одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита; за радно место наставник хемије:
професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије – хемије, професор физике –
хемије, професор географије – хемије, дипломирани инжењер хемије аналитички смер,
дипломирани инжењер хемије, биооргански
смер, дипломирани хемичар опште хемије,
дипломирани хемичар за истаживање и развој, дипломирани хемичар – смер хемијско
инжењерство, дипломирани професор хемије
– мастер, дипломирани хемичар – професор хемије, дипломирани хемичар – мастер,
дипломирани професор физике – хемије
– мастер, дипломирани професорфизике
– хемије – мастер, дипломирани професор
биологије – хемије мастер, мастер хемичар;
2; да има психичку физичку и зравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у продици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита: за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски и
босански језик. Кандидати треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, извод
из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о
основама система образовања и васпитања,
односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија) – српски и босански
језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидати који су изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са децом у Националну службу
за запошљавање Нови Пазар. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс уз
потребну документацију и краћу биографију,
заинтересовани кандидати могу доставити
лично или поштом на адресу: Медицинска
школа „Два хероја” у Новом Пазару, Радничка/Косанчићева бб, 36300 Нови Пазар. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на
телефон број: 020/381-447.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар
Вука Караџића 7
тел. 020/5100-710

Наставник српског језика
и књижевности
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односностручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образо-
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