Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Београд, Војводе Степе 450,
расписује конкурс за избор у звање:
1 (једног) доцента за ужу научну област Органска хемија на одређено време од 5 година
са пуним радним временом
УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом
најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на
високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и
способност за наставни рад. Завршен Хемијски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове,
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.
НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви
Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања
конкурса
Конкурс је објављен у публикацији Послови –Број 763/07.02.2018.

Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, Београд, Војводе Степе 450,
расписује конкурс за избор у звање:
1 (једног) доцента за ужу научну област фармацеутска физиологија на одређено време
од 5 година са пуним радним временом
УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом
најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 (три) године педагошког искуства на
високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и
способност за наставни рад. Завршен Фармацеутски или Медицински факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области (оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове,
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија).
Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.
НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви
Факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања
конкурса
Конкурс је објављен у публикацији Послови- Број 763/ 07.02.2018. године

