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ЗДРАВА ЗЕМЉА
ЗДРАВИ ЉУДИ
ТЕМА БРОЈА - У органској производњи је већа зарада у односу на
класичну, али има и више посла, као и више услова који морају да се
испуне. Органска производња је велика шанса за смањење незапослености
у Србији, јер пружа велике могућности, а и скоро свако има неко парче
земље у свом власништву од кога би могао почети
Стр. 4

Наука и образовање

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Истраживач - приправник за ужу
научну област Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и
уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012 89/2013, 99/2014, 45/2015,
68/2015 и 87/2016), Закона о научноистраживачкој
делатности (“Сл. гласник РС” бр. 110/2005, 50/2006,
18/2010 и 112/2015), 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 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.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање

Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
медицине са укупном просечном оценом најмање
8 и уписане докторске академске студије. Услови
утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012
89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: 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 сви кандидати су у обавези да доставе и у
електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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