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Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор за
Ужу уметничку област – Гитара
Наставник у звање доцент или
ванредни професор за Ужу
уметничку област – Гитара

ни гласник РС” 101/2015, 102/2016, 119/2017
и 152/2020), чланом 165. Статута Универзитета у Нишу, одредбама Правилника о поступку
стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу и Ближим
критеријумима за избор у звања наставника
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета
у Нишу” број 2/2020, 1/2021 и 5/2022 – даље:
Ближи критеријуми). Испуњеност услова учесника конкурса за избор у звање наставника
сагледава се на основу референци које је остварио у периоду од избора у претходно звање
наставника до истека рока за пријављивање
кандидата на Конкурс, осим када се први пут
бира у звање наставника када се узимају у
обзир референце у периоду од претходних 5
(пет) година од дана објављивања Конкурса.
Приликом пријављивања на Конкурс кандидати
подносе: пријаву на Конкурс (образац пријаве
на Конкурс кандидати могу преузети на интернет страници Факултета – www.artf.ni.ac.rs);
оверене фотокопије диплома о свим завршеним нивоима акредитованих студија из области
за коју је Конкурс објављен. У случају да кандидат уверењем доказује стечен стручни, академски, уметнички односно научни назив, прилаже наведено уверење оригинал или оверену
фотокопију, као и оригинал потврде надлежне високошколске установе да диплома није
издата; доказ о искуству у педагошком раду са
студентима (уколико поседују); биографију са
библиографијом у штампаном и електронском
облику – на компакт диску у Word формату и
пратећим материјалом. Компакт диск се прилаже у четири истоветна примерка. Уметнички
или научни радови којима се кандидат квалификује морају бити приложени у електронској
(видео и аудио записи), штампаној или оригиналној форми у зависности од области за
коју се бира; попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњавању услова за избор у звање
наставника који се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs) и интернет страници Факултета; уверење надлежне
полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, не старије од шест месеци.
Кандидати који конкуришу за избор у звања
наставника одржавају и приступно предавање
у складу са Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу, када је оно Ближим критеријумима предвиђено као обавезан услов за
избор у звање наставника. Кандидати подносе
пријаве на Конкурс са прилозима (конкурсну
документацију) на адресу Факултета уметности
у Нишу: Кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш. Рок
за пријављивање кандидата је 15 (петнаест)
дана од дана објављивања Конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које
нису поднете на начин прописан Правилником
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
сматраће се неуредним пријавама и неће бити
разматране, о чему Факултет доноси посебан
закључак и доставља га подносиоцу пријаве и
Универзитету у Нишу.

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за Ужу
уметничку област – Дувачки
инструменти, Оркестарске деонице
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор
у звање и заснивање радног односа наставника поред општих услова, треба да испуњавају и
услове прописане чланом 74. Закона о високом
образовању, Минималним условима за избор у
звања наставника на универзитету („СлужбеБесплатна публикација о запошљавању
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