
Универзитет  у  Београду -  Факултет  организационих наука,  Јове  Илића
154,  расписује  интерни  конкурс  за  избор  сарадника  ван  радног  односа –
демонстратора,  на  одређено време,  у  току  школске 2015/16 године,  за  уже
научне области:

- два    сарадника на  одређено  време,  на  период  од  4  месеца,  почев  од
1.11.2015.  до 29.2.2016.,  за  ужу  научну  област  Електронско  пословање
(Кандидат  мора  да  има  положен  барем  један  од  следећих  предмета:
Електронско пословање, Интернет технологије, Симулација и симулациони
језици,  Мобилно пословање,  Интернет  маркетинг,  Интернет  интелигентних
уређаја,  Управљање  ризиком  у  развоју  информационих  система,
Конкурентно програмирање); 

- два     сарадника на одређено време, на период од  8  и по месеци, почев од
1.11.2015.  до  15.7.2016.,  за  ужу  научну  област  Математичке  методе  у
менаџменту и информатици.

Услови за избор - прописани су Законом, Статутом Факултета и Одлуком
Наставно-научног  већа о условима, начину и поступку избора сарадника ван
радног односа (демонстратора) на Факултету организационих наука 

Сарадник  -  демонстратор  може  бити  студент  основних  или  мастер
академских  студија  Факултета  организационих  наука,  (осим  за  уже  научне
области  Математика  и  Страни  језик),  који  је  на  студијама  првог  степена
остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8,
који је у претходном школовању, у свакој школској години стекао најмање 60
ЕСПБ бодова  и  који  има најмање оцену 9  (девет)  из  уже  научне  области –
предмета, за који се бира. 

Заинтересовани кандидати дужни су уз пријаву приложити: 
Биографију, уверење о студирању и уверење о положеним испитима; а

студенти  мастер  академских  студија  диплому  основних  студија,  уверење  о
положеним испитима и потврду о уписаним мастер академским студијама. 

Интерни конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања на интернет
страници Факултета и огласним таблама Факултета. 

Неблаговремене и непотупне пријаве неће се разматрати.
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