Филозофскoм факултету
Универзитета у Нишу

ПРИЈАВА ЗА ИЗБОР У ИСТРАЖИВАЧКО ЗВАЊЕ
ПОДАЦИ О ИСТРАЖИВАЧКОМ ЗВАЊУ
Име и презиме кандидата:
Истраживачко звање
(означити):

Истраживач-приправник

Истраживач-сарадник

Ужа научна област:
Основ за избор у истраживачко Позив МПНТР младим истраживачима за ангажовање
звање:
на пројектима у 2018. години

1. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
____________________________________________
(Име, име родитеља, презиме, академска титула)
1.1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Датум и место рођења:
Место боравка, адреса:
Запослен/а у:
Професионални статус/
радно место:
1.2. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
Основне студије, високо образовање:
Универзитет, факултет
Студијски програм,
група (смер, одсек):
Година уписа
Година завршетка
Стечени стручни назив
Просечна оцена
Други степен: магистарске студије, мастер или специјалистичке студије:
Универзитет, факултет
Студијски програм,
научна област:
Година уписа
Година завршетка
Стечени назив
Просечна оцена
Тема магистарске тезе/
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мастер / завршног рада
Трећи степен: докторске академске студије/ докторска дисертација
Универзитет, факултет
Студијски програм,
научна област
Година уписа
Просечна оцена
ТЕМА пријављене
докторске дисертације
Ментор у изради

1.3. ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА
1.3.1. Досадашњи избор у истраживачка звања (ако их је било)
Научно-истраживачка
организација на којој је
кандидат биран
Звање и датум првог
избора у истраживачко
звање
Ужа научна област
1.3.2. Кретање у професионалној каријери/ радна места
Период

Послови

1.3.3. Научно и стручно усавршавање (школе, семинари, курсеви)
Период

1.3.4. Чланство у стручним и научним удружењима
Период
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2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА
2.1. НАУЧНИ РАД
Навести списак објављених радова кандидата, организован према категоризацији М10-М90, на
основу Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС" бр. 24/2016 и 21/2017).
Обавезно навести пуне библиографске податке о свим публикацијама кандидата, у складу са
Правилником, и то:
 имена свих аутора, тачним редоследом,
 годину објављивања публикације,
 пуни наслов рада/ поглавља,
 наслов научне публикације/ часописа
 место, издавача,
 за часописе – годиште, број свеске, број серије,
 број страница (од-до), односно укупан број страна за поглавља, монографије, уџбенике,
 ИСБН/ИССН број, DOI број,
 интернет адресу ако је публикација електронски доступна,
 обавезно навести тачну категорију публикације
 за часописе – позицију на листи часописа из одговарајуће дисциплине. Уколико постоји
дилема који коефицијент M одговара датом часопису за годину када је рад објављен,
бира се она која је најповољнија за кандидата из периода од три године (година пре,
година публиковања и година после публиковања, или две године пре публиковања и
година публиковања).
 Приликом навођења категорије публикација консултовати релевантне правилнике, као
и листе категоризованих публикација релевантних Матичних научних одбора
(категоризацију часописа, бодовање публикација при евалуацији научних пројеката,
податке доступне на КоБСОНу, и слично и слично). Линк за КоБСОН страницу
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/kategorizacija_casopisa_.33.html


Кандидат потписом на пријави гарантује тачност категоризације публикација.

Понуђене табеле прилагодити по потреби. Обрисати уптуства за попуњавање обрасца
(текст означен црвеном бојом).

Пуни библиографски подаци о публикацији
M 10 (M11, 12, 13, ... M18)

M20 (M21, 22.... M28)

M 30 (M31, 32, 33.... M36)
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М ...

бодова

М40 (М41, 42, 43 ... М49)

М50 (М51, 52, 53... М56)

М60 (М61, 62, 63... М66)

2.1.1. Учешће на научним пројектима
Период

Назив научног пројекта

Носилац пројекта/ финасијер

2.1.2. Усмена излагања на међународним научним скуповима
Датум

Наслов излагања

Назив научног скупа,
организатор, место
одржавања

2.2. СТУЧНИ РАДОВИ
2.2.1. Објављени преводи
2.2.1. Рецензије, прикази, приређене збирке извора, хрестоматије,
_________________________
(Место, датум)
___________________________________
(Потпис кандидата/кандидаткиње)
Телефон
Мобилни телефон
Електронска пошта
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Уз пријаву кандидат прилаже:
- Очитану биметријску личну карту
- Дипломе или уверења о завршеним претходним нивоима студија
- Уверење о упису на докторске студије за школску 2017/2018. годину
- Уверење о положеним испитима на докторским студијама
- Сагласност руководиоца пројекта који се финансира средствима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја о ангажовању кандидата на пројекту до
31.12.2018.
- Научне и стручне радове објављене у часописима са рецензијама или прихваћене за
објављивање на основу позитивних рецензија (уз потврду уредника часописа)
Кандидат подноси пријаву у писаном облику у 4 примерка и у електронској верзији Служби за
опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу (Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш;
pravna@filfak.ni.ac.rs ).
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