
Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет 

Број:02-445/1 

Дана, 13. 6. 2022. године 

 

 

На основу члана 6 и члана 8 Правилника о условима и поступку избора сарадника ван 

радног односа – демонстратора (8.2.2019. године), Наставно-научно веће на седници 

одржаној 10. јуна 2022. године 

 

Одлуку 

о објављивању огласа за избор демонстратора 

 

Одсек за англистику 

Три демонстратора за ангажовање на предметима:  

- Енглески језик А2.1,  Енглески језик Б1.1 и Енглески језик Б2.1 у зимском семестру 

- Енглески језик А2.2,  Енглески језик Б.2.2 и Енглески језик Б1.2 у летњем семестру 

Услови:  

- да је лице студент мастер или докторских академских студија на Факултету, те да 

је на студијама првог степена остварио најмање 240 односно 300 ЕСПБ бодова 

на студијама другог степена са укупном просечном оценом најмање 8 (осам); 

- да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

- да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

- да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Одсек за психологију 

 

Један демонстратор за ангажовање на предметима 

- Психологија организацијског понашања, 4 часа вежби у зимском семестру 



- Менаџмент људских ресурса 2, 4 часа вежби у летњем семестру 

 

Услови: 

 

- да је лице студент мастер академских студија Психологије на Факултету, те да је 

на студијама првог степена остварио најмање 240 ЕСПБ бодова са укупном 

просечном оценом најмање 8 (осам); 

- да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

- да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

- да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Један демонстратор за ангажовање на предметима 

 

- Основи индустријске/организацијске психологије, 4 часа вежби у летњем семестру 

- Истраживачке методе и технике у индустријској/организацијској психологији, 4 часа 

вежби у зимском семестру 

 

Услови: 

 

- да је лице студент мастер академских студија Психологије на Факултету, те да је 

на студијама првог степена остварио најмање 240 ЕСПБ бодова са укупном 

просечном оценом најмање 8 (осам); 

- да  има објављене  стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

- да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

- да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Одсек за српски језик и лингвистику 

 

Један демонстратор за ангажовање на предметима 

- Дијалектологија српског језика 1, 2 часа вежби у зимском семестру 

- Дијалектологија српског језика 2,  2 часа вежби у летњем семестру 

Услови:  

– да је лице студент основних академских студија Српска филологија: Српски језик 
и књижевност на Факултету, те да је на студијама првог степена остварио 
најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам); 

– да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

– да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

– да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 



Један демонстратор за ангажовање на предметима 

- Дијалектологија српског језика у настави, 2 часа вежби у зимском семестру 

Услови:  

– да је лице студент основних академских студија Српска филологија: Српски језик 
и књижевност на Факултету, те да је на студијама првог степена остварио 
најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам); 

– да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

– да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

– да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Одсек за српску књижевност 

Један демонстратор за ангажовање на предмету 

- Књижевност ренесансе и барока, 4 часа вежби у зимском и летњем семестру 

Услови:  

– да је лице студент докторских академских студија Језик и књижевност, модул 
књижевност на Факултету, те да је на студијама другог степена остварио најмање 
300 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам); 

– да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне награде у току 

школовања; 

– да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

– да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Један демонстратор за ангажовање на предмету 

 

- Српска књижевност 1, 2 часа вежби у зимском семестру 

- Српска књижевност 2, 2 часа вежби у летњем семестру 

- Српска књижевност 3, 4 часа вежби у зимском семестру 

- Српска књижевност 4, 4 часа вежби у летњем семестру 

 

Услови:  

- да је лице студент студента докторских академских студија Језик и књижевност, 

модул књижевност на Факултету, те да је на студијама првог и другог степена 

остварио најмање 300 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 

(осам); 

- да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

- да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

- да показује интересовање и смисао за наставни рад. 



 

Одсек за филозофију 

 

Један демонстратор за ангажовање на предметима 

- Увод у логику и теорију аргументације, 2 часа вежби ОАС Филозофије  

 

- Увод у логику и теорију аргументације, 2 часа вежби ОАС Културологије  

- Логика 1, 2 часа вежби 

- Филозофија математике, 2 часа вежби 

- Методика наставе филозофије, 4 часа вежби 

Услови:  

- да је лице студент докторских академских студија Филозофије на Факултету, те да 

је на студијама првог и другог степена остварио најмање 300 ЕСПБ бодова са 

укупном просечном оценом најмање 8 (осам);  

- да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

- да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

- да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Одсек за хунгарологију 

 

Један демонстратор за ангажовање на предметима 

 

- Историја мађарског језика, 1 час вежби у летњем семестру  

- Дијалектологија, 1 час вежби у зимском семестру 

 

Услови:  

- да је лице студент основних или мастер академских студија Мађарског језика на 

Факултету, те да је на студијама првог степена остварио најмање 120 или 240 

ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам); 

- да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

- да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

- да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Један демонстратор за ангажовање на предмету 

 

- Синтакса мађарског језика 1, 2 часа вежбиу зимском семестру 

 

Услови:  



- да је лице студент основних или мастер академских студија Мађарског језика на 

Факултету, те да је на студијама првог степена остварио најмање 120 или 240 

ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам); 

- да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

школовања; 

- да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

- да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Студијски програм социјални рад 

 

Два демонстратора за ангажовање на предметима 

 

- Увод у социјални рад и социјалну политику са фондом 2+2 и  

- Професионална етика у социјалном раду са фондом 2+2. 

 

Услови:  

– да је лице студент основних академских студија Социјални рад на Факултету, те 

 да је на студијама првог степена остварио најмање  120 ЕСПБ бодова са 

 укупном просечном оценом најмање 8 (осам); 

– да има објављене стручне радове и/или  освојене  престижне  награде  у  току 

 школовања; 

– да има оцену 10 (десет) из предмета на којем ће бити ангажован; 

– да показује интересовање и смисао за наставни рад. 

 

Потребна документација: 
 

- образац пријаве (кандидат попуњава делове од II до IV). Попуњен образац 

кандидат предаје у електронском облику и један примерак у штампаном 

облику; образац пријаве се налази на линку  

- фотокопије дипломе и додатка дипломе о претходно завршеним студијама 

(основним и мастер студијама) или уверење о завршеним основним и мастер 

студијама и уверење о положеним испитима током студија; 

- уверење да је лице студент основних, мастер или докторских студија; 

- објављене стручне радове (списак као и саме радове) и/или податке о 

освојеним наградама у току школовања; 

- доказе о интересовању и смислу за наставни рад кандидата: препоруке 

предметног наставника или броја израђених семинарских, стручних и научних 

радова из предмета уже научне области; показаног успеха у ваннаставним 

активностима из предмета уже научне области: стручна пракса, летње школе, 

семинари, радионице, такмичења, сајмови, фестивали науке и сл. или активног 

учешћа на предавањима, вежбама или другим облицима наставног рада, и то у 

виду самосталног излагања наставних садржаја и учешћа у дискусијама итд. 

или врсте и броја добијених признања и награда као и свих других 

активности којима се афирмише наставни и научни рад, те гради углед 

установе у академској и друштвеној заједници. 

http://www.ff.uns.ac.rs/sr-lat/fakultet/organi-fakulteta/nastavno-naucno-vece


 

Рок за пријаву је 7 дана од дана објављивања огласа на интерент страници 

Факултета. Пријаве се предају у Писарницу Факултета М-9 сваког радног дана. 

     Деканица Филозофског факултета 

     Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш 

 


