
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor docenta od 6. 11. 2020. 

 

Poštovani, 

 

Uprava Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas 

da je na temelju Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog 

područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom na Odjelu za matematiku, objavljenog 6. studenoga 2020. godine u „Narodnim 

novinama“,te  9. studenoga 2020. godine u „Večernjem listu“, na mrežnim stranicama Odjela za 

matematiku, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, proveden natječajni postupak za izbora 

zaposlenika. 

 

Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnio je samo pristupni dr. sc. Ivan Papić.  

Na temelju prijedloga Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora za izbor jednog 

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-

nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje 

matematika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Odjelu za matematiku, Odlukom 

Vijeća Odjela za matematiku od 18. siječnja  2021. godine (KLASA: 602-04/21-04/02, URBROJ: 

2158-60-45-21-03) izabran je dr. sc. Ivan Papić.  

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabranog pristupnika 

Dr. sc. Ivan Papić rođen je u Osijeku. Nakon završene III. Gimnazije Osijek upisuje 

preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku kojeg završava u rujnu 2011. Iste godine na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku upisuje Sveučilišni diplomski studij matematike, smjer financijska i 

poslovna matematika koji uspješno završava u listopadu 2013. godine te stječe visoku stručnu 

spremu i stručno zvanje magistar matematike. U 2013. godini dobio je Rektorovu nagradu za 

seminarski rad u koautorstvu pod nazivom "Neoklasični model ekonomskog rasta“. U listopadu 

2013. upisuje Zajednički poslijediplomski sveučilišni studij matematike na Matematičkom 

odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je u siječnju 

2019. godine s disertacijom pod nazivom „Time-changed stochastic models: fractional Pearson 

diffusions and delayed continuous-time autoregressive processes“  pod mentorstvom izv. prof. 

dr. sc. Nenada Šuvaka (Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku) i Prof. 

Nikolai N. Leonenka (School of Mathematics, Cardiff University, UK). Od studenog 2013. do 

svibnja 2014. radio je kao vanjski suradnik Odjela za matematiku, a u periodu od svibnja 2014. 

do svibnja 2019. bio je zaposlen na radnom mjestu asistenta  na Odjelu za matematiku 

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od svibnja 2019. godine zaposlen je kao 

poslijedoktorand na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U svrhu 

znanstvenog usavršavanja bio je u više navrata gostujući znanstvenik na School of 

Mathematics, Cardiff University, UK. U okviru ERASMUS+ projekta mobilnosti znanstvenika 

u 2016. bio je na usavršavanju na Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunjska,. 

Dobitnik je stipendije AMAC-UK „United Kingdom Association of Alumni and Friends of 

Croatian Universities“ u svrhu financiranja znanstvenog posjeta School of Mathematics, 

Cardiff University, UK. Samostalni je korisnik engleskog jezika. Do sada ima sedam 

objavljenih znanstvenih radova u znanstvenim časopisima te jedan stručni rad. Sudjelovao je 

na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima, od kojih pet s kratkim priopćenjima. Bio 



je komentor na pet diplomskih radova studenata Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku. 

Odlukom Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje matematike od 2. srpnja 2019. 

godine (KLASA: UP/I-640-03/19-01/0587, URBROJ: 355-06-04-19-0002 dr. sc. Ivan Papić 

izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području prirodnih znanosti 

– polje matematike. U Upisnik znanstvenika upisan je pod matičnim brojem 344651. 

 


