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Универзитета у Нишу 

Машински факултет у Нишу 

 

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА  
 

Конкурс за избор у звање:  

Ужа научна област:  

Датум расписивања конкурса:  

Конкурс објављен:  

 

КАНДИДАТ:    

 (Име, име родитеља, презиме, академски/научни назив) 

 

1.1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

Датум и место рођења:  

Место боравка, адреса:  

Запослен/а у:  

Професионални статус/ радно 

место: 

 

1.2. ОБРАЗОВАЊЕ 

Основне студије / основне академске студије (непотребно прецртати) 

Универзитет, факултет  

Студијски програм, група (смер, 

одсек): 

 

Година уписа:  

Година завршетка:  

Стечени стручни назив:  

Просечна оцена:  

  

Мастер акaдемске студије / специјалистичке академске студије  

(непотребно прецртати) 

Универзитет, факултет:  

Студијски програм, научна област:  

Година уписа:  

Година завршетка:  

Стечени академски назив:  

Просечна оцена:  

Тема мастер / специјалистичког  

рада: 

 

 

 

Магистарске студије 

Универзитет, факултет:  

Студијски програм, научна област:  

Година уписа:  

Година завршетка:  

Стечени академски назив:  

Просечна оцена:  
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Тема магистарске тезе:  

Датум одбране:  

 

Докторске академске студије / докторска дисертација 

Универзитет, факултет:  

Студијски програм, научна област:  

Година уписа:  

Година завршетка:  

Стечено научно звање:  

Просечна оцена:  

Тема докторске дисертације:  

Датум одбране:  

1.3. ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА 

1.3.1. Досадашњи избори у академска звања (ако их је било) 

Универзитет, факултет:  

Звање и датум избора у академско 

звање: 

 

Научна област:  

Ужа научна област:   

Напомена: Уколико је кандидат имао више избора у академска звања унети податке о свим изборима. 

1.3.2. Педагошко искуство/ кретање у професионалној каријери/ радна места 

Период Институција Послови 

   

   

   

1.3.3. Научно и стручно усавршавање (школе, семинари, курсеви) 

Период Институција Опис усавршавања 

   

   

   

 

 

1.3.4. Чланство у стручним и научним удружењима 

Период Назив удружења 

  

  

  

 

2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА  

 

2.1. Учешће на научноистраживачким пројектима 

Период Назив пројекта Носилац пројекта/ финасијер 
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2.2. Објављени научни и стручни радови 
(приложити радове и доказе о категоризацији радова) 

Година Подаци о раду 

  

  

  

 

2.3. Стручни пројекти 

Година Назив пројекта  Носилац пројекта/ финасијер 

   

   

   

 

2.4. Награде и признања 

Година Подаци о награди и признању 

  

  

  

 

2.5. Остали релевантни подаци 

Година Опис  

  

  

  

 

 

 

 

(Место, датум) 

 

 

 

(Потпис кандидата) 

 

 

 

Адреса:  

Телефон:  

Мобилни телефон:  

Електронска пошта:  

 

 




