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СТУДЕНТИ!
РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ РАДНУ ПРАКСУ
У ПРЕДУЗЕЋИМА, АГЕНЦИЈАМА И СТРУЧНИМ УСТАНОВАМА
ИЗ СЕКТОРА ЕНЕРГЕТИКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Обавештавамп вас п птвпренпм кпнкурсу за пбављаое универзитетске радне праксе у пбласти
енергетике и заштите живптне средине, кпји су расписали Министарствп енергетике и заштите
живптне средине и Универзитет у Бепграду, Универзитет у Нпвпм Саду, Универзитет у
Крагујевцу, Универзитет у Нишу и Универзитет у Нпвпм Пазару.
На пснпву пптписанпг угпвпра државних универзитета и Министарства енергетике и заштите
живптне средине расписан је кпнкурс за универзитетску радну праксу у ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА:
„Електрппривреда Србије“, „Електрпмрежа Србије“, „Србијагас“, „Транснафта“, Јавнп
предузеће за ппдземну експлпатацију угља „Ресавица“, у АГЕНЦИЈАМА: Агенција за заштиту пд
јпнизујућег зрачеоа и нуклеарну сигурнпст Србије, Агенција за енергетику Републике Србије,
Агенција за заштиту живптне средине, у СТРУЧНИМ УСТАНОВАМА: Завпд за заштиту прирпде
Србије, Републички хидрпметепрплпшки завпд Србије.
За праксу у пбласти енергетике и заштите живптне средине за студенте је птвпренп укупнп 215
места, на 158 различитих ппзиција у различитим градпвима Србије.
На списку градпва где ће студенти мпћи да реализују праксу налазе се: Бепград, Нпви Сад, Нпви
Пазар, Ужице, Крушевац, Краљевп, Јагпдина, Аранђелпвац, Тпппла, Ваљевп, Бпр, Панчевп,
Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспптпвац, Нпва Варпш, Вроачка баоа, Рашка, Лазаревац,
Лпзница, Тутин, Чачак, Шабац, Кладпвп, Кпсјерић, Ппжега, Бајина башта, Ариље, Прибпј,
Пријеппље, Чајетина, Сурдулица, Пирпт, Негптин, Врепци, Каленић, Барпшевац...
За кандидате са Универзитета у Бепграду птвпренп је пкп стп педесет места за студенте
техничкп-технплпшких наука, прекп педесет места за студенте друштвенп-хуманистичких наука
и прекп тридесет места за студенте прирпднп-математичких наука.
Кпмплетан кпнкурс, услпви за сваку ппзицију и пријавни фпрмулар дпступни су на сајту
Центра http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/stranice/uploads/1481040KONKURS%20MERZ2014.pdf
За пријаву је неппхпднп дпставити:
-бипграфију
-мптиваципнп писмп
-пптврду п студираоу или скениране прве две стране индекса
Пријављиваое кандидата пбавља се електрпнским путем дп 4.априла 2014. гпдине прекп
фпрмулара кпји је дпступан на: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/PURPprijava
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