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o б ј а в љ у ј е     к о н к у р с
ЗА ИЗБОР у звање и заснивање радног односа:

1  једног   наставника  на  академским студијама  у   звање   доцента   за ужу
научну  област  Физичка хемија –  спектрохемија, а  за  предмете  Увод у лабораторијски рад
(основне  академске  студије),  Увод  у  форензику   и   Физичкохемијска  анализа  у  форензици
(специјалистичке струковне студије  Форензика) на Факултету за  физичку хемију,   на одређено
време од пет година.

2 једног   наставника  на  академским студијама  у   звање   доцента   за ужу
научну  област  Физичка хемија –  хемијска кинетика, а  за предмете  Методе и методологија
физичкохемијских  истраживања  и   Катализа  (мастер  академске  студије)  на  Факултету  за
физичку хемију,  на одређено време од пет година.

УСЛОВИ:

-  научни назив доктора наука из научне области за коју се бира,
-  научне, односно  стручне радове објављене у научним часописима или зборницима,  са

рецензијама, из научне области за коју се кандидат бира, односно од значаја за ужу научну област
за коју се бира, 

-  неосуђиваност   за  кривична   дела   из  члана   72.  став  4.  Закона о   високом
образовању.

Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образовању (``Сл. гласник РС`` бр.
88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду  (``Гласник Универзитета у Београду``  бр. 200/17  и
210/19),  Правилника о критеријумима  за избор у звања наставника и сарадника на Факултету за
физичку хемију и Статута Факултета,  у складу са којима ће бити извршен избор.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити Служби за
правно-административне послове Факултета, Београд, Студентски трг 12-16, соба 336а,  у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

У Београду, 26.11.2019. год.
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