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ДОБАР МЕНТОР
ОДЛИЧНА ПРАКСА
ТЕМА БРОЈА - Унија послодаваца Србије уз подршку SOLIDAR Swiss Labour
Assistance - SLA спровела је пројекат који је имао за циљ да унапреди запошљивост
младих и подстакне послодавце да се активно укључе у организовање стручне
праксе. Према истраживању УПС-а, више од 82% послодаваца након завршене праксе
примило је барем једно лице у радни однос
Стр. 4

Наука и образовање

028/87-321.

К РА Г У Ј Е В А Ц

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ
НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу
научну област Инфективне
болести
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Сарадник у настави за ужу
научну област Фармацеутска
анализа
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укупном просечном оценом
најмање 8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију, потврду о
уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација у складу са упутством
које се налази на страници Факултета http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су у обавези
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Наука и образовање

да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања.
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