РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Ђушина бр. 7
Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника, и
то за:
1) једног наставника у звање ванредног професора на одређено време од пет година са
пуним радним временом за ужу научну област ” Инжењерска геологија,
геомеханика и геотехничко инжењерство”.
Услови: Завршен Рударско-геолошки факултет, VIII степен стручне спреме, доктор
наука и други услови утврђени чланом 74. став 8. Закона о високом
образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017), Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(“Гласник УБ” број 200 од 23.11.2017. године) и чланом 129. Статута Рударско-геолошког
факултета.
2) једног наставника у звање доцента на одређено време од пет година са пуним
радним временом за ужу научну област:”Хидрогеологија”.
Услови: Завршен Рударско-геолошки факултет, VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама
члана 74. став 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017),
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник УБ” број 200 од 23.11.2017. године) и чланом 129.
Статута Рударско-геолошког факултета.
3) једног наставника у звање доцента на одређено време од пет година са пуним
радним временом за ужу научну област:”Математика и информатика”.
Услови: Завршен Математички факултет, VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 74.
став 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 88/2017),
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник УБ” број 200 од 23.11.2017. године) и чланом 129.
Статута Рударско-геолошког факултета.

Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе диплома стечених у
земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој
стручној спреми, списак радова и сепарате објављених радова, потписану Изјаву о
изворности коју можете преузети са сајта Рударско-геолошког факултета на адреси:
http://www.rgf.rs/index.php?menu=fakultet&submenu=akta&item=izbor, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству.
Пријаве доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина бр.7, 11000, Београд,
соба 108, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

Конкурс је објављен 04. априла 2018. године у публикацији о запошљавању Националне
службе за запошљавање „Послови“, број: 771-772 од 04.04.2018. године.
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