Универзитет у Нишу
Технолошки факултет у Лесковцу
Булевар ослобођења 124, тел. 016/247-203
e-mail: tehfak@ni.ac.rs, web adresa: www.tf.ni.ac.rs
Предмет: Информација о објављеном конкурсу
Дана 06.03.2018.године, у "Народним новинама" објављен је конкурс следеће
садржине:
На основу члана 155. став 2. и члана 75. Став 1. Закона о високом образовању ("Сл.
гласник РС " 88/2017), чл. 110. Статута Факултета, декан Технолошког факултета у Лесковцу
објављује
КОНКУРС
за стицање звања и заснивање радног односа наставника
-

за ужу научну област Хемијско инжењерство, један извршилац са пуним радним
временом, у звање ванредни или редовни професор
- За ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним
радним временом у звање ванредни или редовни професор

Поред општих услова, кандидат треба да испуни и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Нишу, Статута Технолошког
факултета у Лесковцу и Ближих критеријума за избор у звања наставника у пољу техничкотехнолошких наука Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу” бр. 3/2017).
Пријаве кандидата на конкурс са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана
објављивања, на адресу: Технолошки факултет, Булевар ослобођења 124, Лесковац, са
назнаком " за конкурс".
Уз пријаву доставити:
- биографију са подацима о досадашњем раду,
- оверену фотокопију дипломе о стеченом научном називу доктора наука,
- уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правоснажна
пресуда за кривична дела из чл. 72. став 4. Закона о високом образовању,
- списак радова и саме радове, као доказ о испуњености услова у складу са звањем за
које конкурише,
- попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање
наставника ( за попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на
www.npao.ni.ac.rs . Уколико нема кориснички налог, неопходно је да се јави
администратору апликације на e-mail: markoc@tf.ni.ac.rs .).
Сву пратећу документацију доставити у писаном и електронском облику.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА,
проф. др Љубиша Николић, с.р.

