ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
објављује

К О Н К У Р С за избор сарадника
1. Једног сарадника у настави за ужу научну област Инжењерски менаџмент,
на одређено време од једне године, са пуним радним временом.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер менаџмента, студент мастер академских
студија Инжењерски менаџмент, који је студије првог степена завршио са просечном
оценом најмање осам (8).
2. Једног сарадника у настави за ужу научну област Рачунарска техника, на
одређено време од једне године, са пуним радним временом.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студент
мастер академских студија у одговарајућој научној области, који је студије првог
степена завршио са просечном оценом најмање осам (8).
3. Једног сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент трендови и
бизнис, на одређено време од једне године, са пуним радним временом.
УСЛОВИ: завршене основне академске студије у трајању од четири године
(240 ЕСПБ) студијски програма Предузетнички менаџмент, студент мастер академских
студија Предузетнички менаџмент, који је студије првог степена завршио са просечном
оценом најмање осам (8). С обзиром на специфичност студијског програма неопходно
је да кандидати поседују: искуство у раду са привредом, што се доказује одговарајућом
потврдом; учешће у реализацији локалног или регионалног пројекта, што се доказује
одговарајућом потврдом.
Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању и Статутом Факултета техничких наука у Чачку.
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и
друго.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова
као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72. став 4. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др.
закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 – аутентично тумачење и 67/21).
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:
Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32 000 Чачак
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“
и на интернет страници Факултета техничких наука у Чачку.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.
Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

