АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ, Добропољска 5
Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче
објављује
КОНКУРС
за стицање звања и заснивање радног односа:
1) Једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Филолошке
науке - језик и књижевност, на одређено време од једне године
Услови: одговарајуће високо образовање - студије првог степена завршене са просечном
оценом најмање осам, студент мастер академских или специјалистичких академских студија;
остали услови утврђени општим актом који регулише избор у звања наставника и сарадника.
2) Два сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Стручна
пракса, на одређено време од једне године
Услови:
високо образовање - студије првог степена завршене са просечном оценом најмање осам,
студент мастер струковних или специјалистичких струковних студија; остали услови утврђени
општим актом који регулише избор у звања наставника и сарадника.
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује.
Уз пријаву кандидат подноси:
• Биографију са свим битним подацима;
• Списак радова и сами радови;
• Остале податке: о наставном раду; научноистраживачком, уметничком,
стручном и професионалном доприносу;
• Докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплома или нострификација дипломе стечене у иностранству о
свим нивоима студија, додатак дипломи или уверење о положеним испитима,
докази о изборима у звање ако је кандидат био биран у звање сарадника;
потврда високошколске установе о уписаним мастер академским или
специјалистичким академским студијама;
• Доказе надлежних органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном
пресудом осуђен за кривична из члана 72, став 4 Закона о високом образовању потврда МУП-а;
• Друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни.
За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса.
Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу Академија
струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, Шабац,
Добропољска 5.
Рокови по овом конкурсу се рачунају од дана објављивања конкурса у листу Глас Подриња.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

