Поље друштвено-хуманистичких наука
Област: Остале области
Звање: ванредни професор
Име и презиме

Датум рођења

Назив и седиште установе/организације у којој је кандидат запослен

Радно место

Датум расписивања конкурса

Начин (место) објављивања

Звање за које је расписан конкурс

Ужа научна област

1. Испуњени услови за избор у звање доцент
(навести датум и број Одлуке о избору у звање наставника, као и назив органа који је донео)

2. Позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бира, уколико нема
педагошко искуство (навести број и датум утврђене оцене)

3. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било), која се утврђује у складу са чланом 13.
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу
(навести број и датум утврђене оцене)

4. Остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из члана 4. Ближих
критеријума за избор у звања наставника

5. Објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за коју се бира, у
периоду од избора у претходно звање

6. Оригинално стручно остварење (пројекат или студија или патент или оригинални метод и сл.),
односно руковођење или учешће у научним пројектима

7. У последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет у Нишу или
факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је првопотписани аутор

8. Од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
- категорије М21, или
- категорије М22, или
- категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон Ројтерс листи, или
- са SSCI листе, или
- са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих категорија или листи
(навeсти податке о научним радовима, DOI бројеве)

8. замена: Један рад у часописима из наведених категорија и листи замењује се са два рада у
часописима који се издају на енглеском, француском, немачком или руском језику, у којима је бар у
једном раду првопотписани аутор

8. замена: На конкурсима коју буду расписани до 31.12.2018. године радове са SSCI и SCI листе
кандидати могу заменити са два рада у часописима са SCIE листе, из категорије М14 или категорије
М24, у часописима који се издају на енглеском, француском, немачком или руском језику, у којима су
бар у једном раду првопотписани аутор

9. Најмање четири излагања на међународним или домаћим научним скуповима (копије радова из
Зборника радова скупа или потврде организатора скупа да су радови презентовани)

