Наука и образовање

зовања и васпитања: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
ОСТАЛО: Пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, извод из МК књиге
рођених оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/
оверена копија уверења о држављанству, оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности и други
прилози којима кандидат доказује да испуњава услове
конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на адресу: Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” Ниш, Вожда Карађорђа 27. Осим тога, вршиће се
и претходна провера психофизичких способности кандидата за наставника од стране Националне службе за
запошљавање у Нишу, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању ванредни или
редовни професор за ужу научну
област Англистичка лингвистика
(Савремени енглески језик 3 и
Основи лексикологије)
Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу
научну област Психологија
(Психофизиологија рада и
Мотивација и емоције)
Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Српска и компаративна
књижевност
(Упоредно проучавање
јужнословенских књижевности и
Књижевност за децу)

Сарадник у звање асистент за ужу
научну област Историја
(Историја старе Грчке и
хеленистичког света и Историја
старог Рима)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање
радног односа наставника и сарадника прописани
су Законом о високом образовању, Правилником о
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору
у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.
Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника. Конкурс је отворен осам
дана од дана објављивања за избор сарадника.
Кандидати за избор наставника подносе пријаву на
конкурс у штампаном облику и електронском облику (ворд верзија, имејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.
rs). Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/
category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за
опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију,
библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора
наука или уверење о докторирању (оригинал или
оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи,
уверење надлежне полицијске управе да против
њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац
о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у
Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца
неопходно је да кандидат има кориснички налог на
www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и
правне послове Филозофског факултета у Нишу
(pravna@filfak.ni.ac.rs). Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику
и електронском облику (ворд верзија, мејл адреса:
pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима
се са веб-портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.
rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-звања
или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије
диплома о завршеним нивоима студија, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму
заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске
дисертације или уверење о уписаним докторским
академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4.
Закона о високом образовању. Конкурсни материјал
може се доставити и у електронској форми (CD,
DVD). Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве
без комплетне документације неће бити разматране.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставника у звање доцент за
ужу научну област Филозофија
(Систематска етика 1 и
Систематска етика 2)

Наставник за избор у звање доцент
за ужу научну област Теоријска и
примењена механика флуида

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Немачки језик
(Савремени немачки језик 7 и
Методика наставе немачког језика 1)

УСЛОВИ: Општи услови конкурса: прописани су
чланом 24. став 1. Закона о раду и чланом 72. став
4. Закона о високом образовању. Посебни услови
конкурса: прописани су чланом 74. став 6. Закона
о високом образовању, чланом 165. став 6. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу” 8/2017) и члановима 12. и 13. Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник
Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан факултета ће
свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања, када је оно
Ближим критеријумима за избор у звања наставни-

Наставник у звање доцент за
ужу научну област Немачка
књижевност и култура
(Немачка књижевност 7 и Немачка
књижевност 8)
Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

ка предвиђено као обавезни услов за избор у звање
наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Правилника о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”
2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези да факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из овог
конкурса и подносе: 1. пријаву; 2. доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе);
3. биографију са библиографијом и пратећим материјалом; 4. попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на веб-порталу Универзитета
у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлежне
полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, које
је издато након датума расписивања овог конкурса;
6. фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на адресу: Машински
факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве
и пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о
чему Факултет доноси посебан закључак.

НОВИ СА Д
РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА “СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/300-4296

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18-други закони
и 10/2019) и стручну спрему предвиђену Правилником о врсти образовања наставника и стручних
сарадника у Рачунарској гимназији у Београду
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 26/04
и 2/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17 и 13/18);
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Потребно додатно искуство: ЕЦДЛ
сертификат; познавање рада на „смарт боард” табли; познавање енглеског језика. Кандидати треба
да доставе: попуњен пријавни формулар (преузима
се са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (скениран); диплому
(скениран оригинал); уверење о држављанству
(скениран оригинал); ЕЦДЛ сертификат (скениран
оригинал); уверење да није осуђиван из тачке 3)
од стране МУП-а (скениран оригинал); биографију.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. На разговор ће бити позвани само
кандидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско
уверење да имају здравствену способност и уверење за психичку, физичку способност, за рад са
ученицима издато у задњих шест месеци доставља
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