Бесплатна публикација о запошљавању
Број 719 / 29.03.2017.

слободних радних местa

Национална служба за запошљавање

512

КОРИСНИЦИ УСЛУГА
УВЕК У ПРВОМ ПЛАНУ
ТЕМА БРОЈА - Посебна брига НСЗ су теже запошљиве категорије незапослених,
које су јасно дефинисане и које се приоритетно укључују у све програме мера активне
политике запошљавања, каже Дaријо Мачкић, председник Управног одбора НСЗ,
у интервјуу за „Послове“
Стр. 2-3

Наука и образовање

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Фармацеутска
хемија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Педијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Биохемија
на одређено време 5 година
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Наука и образовање

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Офталмологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Судска медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Патолошка анатомија
на одређено време 3 године

докторским студијама у текућој школској години, фотокопију
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и
по један примерак тих публикација.
За истраживачка звања: 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 и 99/2014), Закона о научно истраживачкој делатности (“Сл. гласник РС”, бр. 110/2005, 50/2006,
18/2010 и 112/2015) и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој
школској години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација.
ОСТАЛО: Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су у обавези да доставе и у
електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву 15
дана.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач-приправник за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 3године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу научну
област Неурологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: За наставнике: 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 и 99/2014), 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, фотокопије 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.
За сараднике: 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 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним
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