
 

УНИВЕРЗИТЕТ  У  БЕОГРАДУ 

 

           У прилогу шаљемо текст конкурса који је објављен у листу  „ Послови ”      

24.10.2018. године. 

 

ДЕКАН  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

                                               расписује   конкурс  за  избор 

 

             1. једног ванредног професора за ужу научну област Физиологија и 

молекуларна биологија биљака  на Катедри за физиологију  биљака у Институту за 

ботанику и Ботаничкој башти “Јевремовац”, на одређено време у трајању од пет 

година 

             2. једног доцента за за ужу научну област Физиологија животиња и човека  

на Катедри за општу физиологију и биофизику у Институту за физиологију и 

биохемију, на одређено време, у  трајању  од 5 година   

             3. једног доцента са 25% радног времена за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине на Катедри за екологију и географију 

животиња у Институту за зоологију, на одређено време, у  трајању  од 5 година   

            4. једног доцента за ужу научну област Морфологија, систематика и 

филогенија животиња на Катедри за морфологију, систематику и филогенију 

животиња у Институту за зоологију, на одређено време, у  трајању  од 5 година   

           5. једног асистента са докторатом за ужу научну област Генетика и еволуција 

на Катедри за генетику и еволуцију у Институту за зоологију, на одређено време од 

три године 

 

 

У с л о в и: 

 

  - за радно место под 1,2,3 и 4 - научни степен доктора наука из научне области за 

коју се бира, непостојање сметње из члана 72. став 4. Закона о високом образовању 

и остали услови утврђени чланом  74. Закона о високом образовању, 

  -  за радно место под 5 - научни степен доктора наука из научне области за коју се 

бира, непостојање сметње из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и 

остали услови утврђени чланом  85. Закона о високом образовању, 

 

 

 

          Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и 

сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, Београд, 

Студентски трг бр.16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

 

 

 

 



 


