УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија
Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;
Факс: (+ 381 11) 2491-501
Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs; Презентација:
www.fpn.bg.ac.rs

На основу члана 53, а у вези са чланом 72а Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ бр. 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15.-аутентично тумачење, 68/15. и 87/16.), члана 21. Статута
Универзитета у Београду- Факултета политичких наукa, а у складу са одлуком
Oдељења за међународне студије бр. 09-1653/1 од 27.06.2017. године, декан Факултета
донело је:
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОРА САРАДНИКАДЕМОНСТРАТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ
НАУКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ
Члан 1.
Расписује се интерни конкурс за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област:
1. Међународно-правну област: наствани предмети: Међународно приватно
право и Међународно пословно право: 1 сарадник-демонстартор.
Члан 2.
Услови за избор:
У звање сарадника демонстартора може бити изабран:
- студент мастер академских студија Факултета са укупном просечном оценом
најмање 8 (осам) на основним студијама и на мастер студијама;
који је на основним академским студијама Факултета у свакој школској години
стекао најмање 60 ЕСПБ;
који има најмње оцену 9 (девет) из групе наставних предмета за које се бира.
или
-

студент основних академских студија Факултета који је на студијама првог
степена остварио најмање 120 ЕСПБ са укупном просечном оценом најмање 8
(осам), који је у претходном школовању, у свакој школској години стекао
најмање 60 ЕСПБ и који има најмње оцену 9 (девет) из групе наставних
предмета за које се бира.

При рангирању кандидата узеће се у обзир већа просечна оцена, а посебно из
уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за
рад у настави и познавање светских језика.

-

Члан 3.
Кандидат при пријави подноси следеће документе (оригинал):
пријаву на интерни конкурс;
CV;
уверење о статусу студента;

-

уверење о положеним испитима;
сертификате о савладаним програмима страних језика.

Члан 4.
Рок за достављање докумената је 7 дана од дана oбјављивања конкурса, односно
до 15:30 сати до 07. јула 2017. године.
Пријаве се могу предати у канцеларији 14. на првом спрату зграде Факултета.
Члан 5.
Одлуку објавити на огласним таблама и интернет страни Факултета.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф.др Драган Симић

