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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕT 
 
 
                  ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 
                                       о   б  ј  а  в  љ  у  ј  е 
                                        К  О  Н  К  У  Р  С 
 
 
За избор у звање  и  заснивање радног односа: 
 
 
а)      једног  РЕДОВНОГ         ПРОФЕСОРА   за ужу научну област  ОПШТА 
ФИЛОЗОФИЈА  , са пуним радним временом, на неодређено време 
Предност имају кандидати  чије тежиште истраживања је Филозофија науке    
Услови: 
- VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад  
 
б)      једног РЕДОВНОГ        ПРОФЕСОРА   за ужу научну област  ОПШТА 
ПСИХОЛОГИЈА , са пуним радним временом, на неодређено време    
Услови: 
- VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад  
 
в)   једног   РЕДОВНОГ    ПРОФЕСОРА   за ужу научну област  ОПШТА 
ПСИХОЛОГИЈА , са пуним радним временом, на неодређено време 
Предност имају кандидати чије је тежиште истраживања Клиничка психологија    
Услови: 
- VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад  
 
г)   једног   ВАНРЕДНОГ     ПРОФЕСОРА   за ужу научну област  ИСТОРИЈА 
СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ, са  пуним радним временом, на одређено време 
од пет година    
Услови: 
- VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад  
 
д)   два  ДОЦЕНТА    за ужу научну област   СОЦИОЛОГИЈА , са пуним радним 
временом, на одређено време од пет година    
Услови: 
- VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад  
 
ђ)   једног АСИСТЕНТА    за ужу научну област   ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА , са 50% 
пуног радног времена, на одређено време од три  године    
Услови: 
- VII1 степен стручне спреме (дипломирани историчар уметности који је назив 
дипломирани стекао   у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. 



године; или лице које је уписало докторске студије историје уметности  и на предходно 
завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и 
које показује смисао за наставни и научни рад; или лице које је уписало докторске 
студије историје уметности , без предходно завршених мастер студија, одн. које је  
стекло стручни назив „дипломирани“ у одговарајућој научној области и основне 
студије завршило са просечном оцениом најмање осам; VII2 степен стручног 
образовања коме је прихваћена тема докторске дисертације 
 
 
 
 
Остало: 
Поред општих услова кандидати треба да испуњавају  и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању («Сл. гласник РС» бр.76/05) и Стутута Факултета. 
Пријаве кандидата са прилозима (биографију са неопходним подацима за писање 
извештаја, дипломе, списак објављених радова и осталу пратећу документацију) 
доставити на адресу Филозофски факултета у Београду ,Чика Љубина 18-20, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. 
 
 
 
 
Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе, Контакт телефон: 011  3206 104 


