УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Фа1<ултет инжењерских наука

Број:

01 -113 78
31.01 .2019. године
Крагујева ц

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу објављује следећи :

КОНКУРС
За избор два сарадника ван радног односа у звању демонстратор за ужу научну област
Електротехника и рачунарство.
Услови:

1.

Студент основних академс1<их студија из области електротехнике и ра ч унарства

који је остварио најмање

ЕСП Б, са просечно м оценом најмање

120

8

(осам), који

је положио испите из предмета : Основи електротехнике и Практикум из основа
електротехнике.

2.

Студе нт

мастер

области

еле 1протехни1<е

академских
и

студија

или

рачунар ства

претходним нивоима најмање

докторских
са

укупном

а 1<адемских
пр осеч н ом

студ иј а

из

оце н ом

на

8 (осам) .

Кандидати поред оп шти х услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању, Статута Факултета инжењерских наука Униве рз итета у
Крагујевцу .

У з пријаву на конкурс потребно је доставити :
оверену фото1<опију ли чн е ~<арте или очитану личну карту,
потврду да је кандидат студент основних или мастер или до 1порских академских
студија из области електротехнике и рачунарства,
копију дипломе или уверења о заврше н им пр етходним н ивоима студија, а 1<0 су
завр шен е основне академс 1<е студије
уверење о положеним испитима на свим нивоима студија,

биографију,
списа ~< струч ни х и научних радова 1< ао и саме радове,

друге

доказе

1<ојима

се

доказује

и спуњење

оп шти х

и

посебних

услова

дефинисаних Статутом Фа1<ултета .
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир .

Пријаве кандидата са прило з има доставити на адресу: Факултет инжењ ерС1< их на ука ,

34000

Крагујевац , Ул . Сестре Ј ањић бр .

Конкурс остаје отворен

8

6 са

на з на 1<ом места за 1<оје се 1<он1<ури ш е .

дана од дана објављи вања на интернет страници и огласној

табли Факултета инжењерс1<их нау 1<а Универз итета у Крагујевцу.
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