УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Број: 01-10851
Дана: 26.09. 2017. године
Крагујевац

На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању (Службени гласник
РС бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 92/2012, 89/2013,
99/2014, 45/2015- аутентично тумачење 68/2015 и 87/2016), доносим
ОДЛУКУ
Објавити у средствима јавног информисања конкурс за избор и на радно место за:
1. Једног наставника у звању доцента за ужу научну област:
а) Социјална медицина

ДЕКАН
проф. др Предраг Чановић

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 КРАГУЈЕВАЦ
Светозара Марковића бр. 69
Тел. 306-800

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:
Наставник у звању доцента за ужу научну област Социјална медицина
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1
УСЛОVI: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне
области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 5 ГОДИНА
ОСТАЛО:Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању
("Сл.гласник РС" бр. 76/2005, 100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012
89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а
за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и
потврду Комисије за квалитет о педагошком раду.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у
Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о
изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата да релевантна
документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и
изборних елемената прописаних чланом 8. Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у
електронској форми (на компакт диску-CD).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
ДЕКАН
проф.др Предраг Чановић

