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професор 
кафедри електроніки і комп’ютерної техніки
д-р фіз.-мат. наук                    

д-р фіз.-мат. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ
від 13.12.2017

професор
кафедри прикладної математики та моделювання   
складних систем

д-р фіз.-мат.наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ
 від 13.12.2017

професор
 кафедри наноелектроніки                                                      д-р філософії 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

 від 13.12.2017
професор
кафедри нейрохірургії та неврології                                    д-р мед. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
професор
кафедри конституційного права, теорії та історії  
держави і права

д-р іст. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ
від 13.12.2017

професор (2)
кафедри фінансів і кредиту                                                 д-р філософії 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
доцент
кафедри патологічної анатомії                                                 канд.  мед. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
доцент
кафедри германської філології                                                 канд. філол. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ 

від 13.12.2017
доцент 
кафедри економіки та бізнес-адміністрування                       канд. екон. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
старший викладач (2)
кафедри управління                                              канд. екон. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
старший викладач
кафедри громадського здоров`я                           кан. біол. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
старший викладач (2)
кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та 
фтизіатрії

канд.  мед. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ
від 13.12.2017

асистент
кафедри управління                                                               18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
асистент
кафедри економіки та бізнес-адміністрування                   18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
асистент
кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування            канд. екон. наук 18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
асистент
кафедри кримінально-правових дисциплін та 
судочинства

18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ
від 13.12.2017

асистент
кафедри стоматології                                                            18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
асистент
кафедри морфології              18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
асистент (2)
кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та 
фтизіатрії

18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ
від 13.12.2017

асистент 
кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини     18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
асистент
кафедри германської філології                                              18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
асистент
кафедри системотехніки і інформаційних технологій  
Шосткинського інституту СумДУ

18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ
від 13.12.2017

викладач
кафедри журналістики та філології         18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017
викладач
кафедри фізичного виховання і спорту                                18.12.2017 18.01.2018 №2096-ІІ

від 13.12.2017

Cумський державний університет 
оголошує конкурсний відбір  на заміщення вакантних посад


