Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 612-00-1394/2019-06
Датум: 27.08.2019. године
Београд
Немањина 22-26
тј
На основу члана 83а став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18) и члана 2. Правилника о ближим условима у
погледу избора, програма рада лектора српског језика на страним високошколским
установама и другим питањима од значаја за ангажовање лектора („Службени гласник
РС“, бр. 53/19),
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
расписује
КОНКУРС
за избор лектора српског језика на Филозофском факултету
Националног каподистријског Универзитета у Атини

1. Расписује се конкурс за избор једног лектора српског језика на Одсеку за руски
језик и књижевност и словенске студије Филозофског факултета Националног
каподистријског Универзитета у Атини, на период у трајању до три године, почев од
академске 2019/2020. године.
2. Услови за избор лектора из тачке 1. Конкурса су:
Општи услови:
1) држављанство Републике Србије;
2) да лице које конкурише није осуђивано;
Остали услови:

1) завршене мастер академске студије, односно основне студије у трајању од
четири године према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 26/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 27/17 – др. закон)
из области филологије;

2) знање једног светског језика, односно језика земље пријема, на нивоу Б1
Заједничког европског оквира.
Предност при избору има кандидат са завршеним студијским програмом српског
језика и књижевности, кандидат са већом просечном оценом на основним и мастер
студијама, кандидат са објављеним радовима и наградама и кандидат са радним
искуством.
Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством, може бити изабран
и кандидат без радног искуства, уз препоруку два професора одговарајућег факултета.
3. Кандидати подносе:
1) пријаву са контакт подацима (адреса, место боравка, контакт телефон и адреса
електронске поште);
2) биографију;
3) мотивационо писмо;
4) оверену копију јавне исправе о стеченом високом образовању у одговарајућој
области;
5) доказ о знању једног светског језика, односно грчког језика, на нивоу Б1
Заједничког европског језичког оквира (оверена копија сертификата о положеном
одговарајућем испиту на акредитованој високошколској установи за реализовање
студијског програма страног језика у Републици Србији/оверена копија међународно
признате исправе за ниво знања језика коју издаје домаће или страно правно лице које је
акредитовано за спровођење ових испита (ALTE));
Кандидат који се школовао на страном језику прилаже одговарајућу јавну исправу
(сведочанство или диплому о завршеном степену образовања, најмање о завршеној
средњој школи);
6) доказ о радном искуству;
Кандидат који нема радно искуство доставља препоруку два професора
одговарајућег факултета.
7) уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
копија);
8) извод из Казнене евиденције МУП-а (прибавља се у месту пребивалишта).
4. Кандидати достављају пријаву са траженом документацијом до 16. септембра
2019. године, на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Сектор за високо образовање, 11000 Београд, Немањина, 22-26, са назнаком: За
КОНКУРС за избор лектора српског језика на Универзитету у Атини.
5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
МИНИСТАР
Младен Шарчевић, с.р.

