Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Јове Илића 154, расписује
конкурс за избор:
-

једног наставника у звање доцента, на одређено време од 5 година са 10% од
пуног радног времена, за ужу научну област Менаџмент јавног сектора

-

једног сарадника у звање асистента, на одређено време од 3 године, са пуним
радним временом, за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство
и ревизија

-

једног сарадника у звање сарадника у настави, на одређено време од 1 године,
са пуним радним временом, за ужу научну област Менаџмент технологије,
иновација и развоја

Услови за избор - прописани Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету:
доцента - научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни,
односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са
рецензијама и способност за наставни рад.
асистента - студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће области
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад.
сарадника у настави – студент мастер академских или специјалистичких студија
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе:
1. Диплому о одговарајућој стручној спеми из одговарајуће научне
области, биографију, списак радова и саме радове;
2. Диплому о одговарајућој стручној спеми; потврду о уписаним
докторским студијама; за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о
прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак радова и саме
радове.
3. Диплому о одговарајућој стручној спеми; потврду да је студент мастер
академских или специјалистичких студија; потврду о положеним испитима и
биографију.
Сви прилози достављају се и у електронској форми на CD-у.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање «Послови».
Неблаговремене и непотпне пријаве неће се разматрати.
Напомена:
Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање
«Послови» бр. 599 од 10.12.2014. године.

