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Број:

01-1/2775-1
Датум: 05.09.2022.
Н а ос нову члана

12.

Правилника о нач ин у и поступку стицања з вања и заснива ња

радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. Ш-01-270 од 30.03.2021.
године

95 . Статута Факултета инжењерских наука у
Крагујевцу (бр. 01- 1 /932одО1 .04.2021. године - преч ишћен текст) и чланова 2. 5. 6. и 7.
Правил ни ка о извођењу п ристу11ног предаваља (О 1- 1/617 од 26.02.2015. године), декан
-

пречишћен

текст),

члана

Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. проф. др Слободан Савић.

ОБАВЕШТАВА
Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. О 1-1 /2321 који је
објављен у публика цији .,Послови'" број 1000-1001 од 17.08.2022. године за избор
једног н аставн ика у звању до цента за ужу научну област

техника, би ће одржано дана

Енергетика и процесна

13.09.2022. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у

просторијама Факултета и н жељерских наука , у Свечаној сали објекта "Б" , Сестре
Јаљић бр.

6, Крагујевац.

Комисија за писање извештаја о н р11јавље11ом кандидату одредила је тему за извођење
при ступ н ог п редавања и то:

"Пројекти енер гетске ефикас ности н

Кан дидат кој и ће одржати приступно предавање са почетком у

11,00 часова Је др

Дубравка Живковић.

Време предв иђено за одржаваље при ступног предавања је 45 минута.
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