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Молимо Вас да за потребе Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу објавите следећи 
текст конкурса: 

КОНКУРС 

Број извршилаца: 1 
За избор једног сарадника у звању асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, за ужу 

научну област: ПРИМЕЊЕНА ИНФОРМАТИКА У ИНЖЕЊЕРСТВУ, са пуним радним временом на 

одређено време од 3 (три) године. 

Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању. 
Услови: 

1. студент докторских академских студија из области машинског инжењерства који је завршио 
основне академске студије са просечном оценом најма1:1>е 8 и мастер академске студије са 
просечном оценом најмање 8 или је завршио основне студије по пропису који је уређивао 
високо образовање до 1 О. септембра 2005. године са просечном оценом најмање 8, из области 
машинског инжењерства, 

2. кандидат мора да има просечну оцену најмање 8,5 из предмета уже научне области за коју се 
кандидат бира, 

3. кандидат мора да поседује активно знање енглеског језика. 

Кандидати поред општих услова треба да испуњав~у и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника 

о ближим условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу 

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 

- оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту, 

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење о држављанству; 

- потврду да је кандидат студент докторских студија из области машинског инжењерства, 

- оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним претходним 

степенима студија, 

- уверење о положеним испитима на претходним степенима студија, 

- уверење о положеним испитима на докторским студијама, 

- за кандидате који су у радном односу на Факултету инжењерских наука обавезно је 
доставити оцену педагошког рада; 

- биографију, 

- списак стручних и научних радова, као и саме радове, 

- уверења надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и да против 

кандидата није покренута истрага или да није подигнута оптужница и 

- друге доказе којима се доказује испуњење општих и посебних услова. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 

Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 
Крагујевац, Ул. Сестре Јањић бр. 6 са назнаком радног места за које се конкурише и уже научне 
области. 
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