Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Бр. 01-2040
10.09.2019.год.

На основу члана 86. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.88/17),
чланова 111. и 158. Статута Економског факултета у Нишу („Билтен Факултета“ број 209/2018),
декан Факултета расписује
КОНКУРС
за ангажовање сарадника ван радног односа (у даљем тексту демонстратор) у јесењем семестру
школске 2019/2020. године и то:
а) 1 демонстратора за предмете Пословне финансије и Управљање ризиком и осигурањем, са
фондом од 4 часа вежби недељно,
б) 1 демонстратора за предмета Рачуноводство финансијских институција, са фондом од 3 часа
вежби недељно,
в) 2 демонстратора за предмет Информатика, са фондом од 8 часова вежби недељно,
г) 1 демонстратора за премет Међународна економија, са фондом од 2 часа вежби недељно,
д) 1 демонстратора за предмет Економија јавног сектора, са фондом од 2 часа вежби недељно,
ђ) 1 демонстратора за предмете Право Европске уније, са фондом од 2 часа недељно и Право
међународне трговине, са фондом од 2 часа вежби недељно,
е) 1 демонстратора за предмет Управљање ресурсима предузећа, са фондом од 6 часова вежби
недељно,
ж) 1 демонстратора за предмете Маркетинг, Маркетинг комуницирање и Понашање потрошача
са фондом од 6 часова вежби недељно,
з) 1 демонстратора за предмет Јавне финансије, са фондом од 2 часа вежби недељно,
и) 1 демонстратора за предмет Трговински менаџмент, са фондом од 2 часа вежби недељно.
Демонстратори се ангажују за држање часова вежби, као испомоћ наставницима у извођењу наставих
активности и ангажују се из реда студената који се посебно истичу на студијама и показују нарочити
интерес за одређени предмет или групу предмета.
Демонстратор може бити студент мастер или докторских студија Економског факултета (односно
Правног факултета за предмете Право Европске уније и Право међународне трговине) Универзитета
у Нишу са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) на претходним нивоима студија.
Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: биографију; фотокопију Уверења о студирању са
положеним испитима и просечном оценом за одговарајући ниво студија.
Пријаве се подносе лично Правној служби Факултета на адресу: Економски факултет у Нишу, Трг
краља Александра Ујединитеља бр. 11 (канцеларија бр. 4) у периоду од 11. до 19. септембра 2019.
године.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Тадија Ђукић

