
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor poslijedoktoranda od 6. l1. 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 

suradničkom zvanju poslijedoktoranda i  suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz 

znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na određeno 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 službenom internetskom 

portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, 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 podnijela je samo jedna (1) pristupnica i to dr. sc. Darija 

Brajković Zorić.  

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u 

suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja 

Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na 

Odjelu za matematiku, Odlukom Vijeća Odjela za matematiku od 18. siječnja 2021. godine (KLASA: 

602-04/21-04/01, URBROJ: 2158-60-45-21-02) izabrana je dr. sc. Darija Brajković Zorić.  

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabrane pristupnice 

Darija Brajković Zorić rođena je  u Đakovu. Osnovnu školu i srednju školu, opću gimnaziju 

A.G. Matoša, pohađala je u Đakovu. Sveučilišni preddiplomski studij matematike završila je 

2009. godine na Odjelu za matematiku u Osijeku. Iste godine upisuje diplomski sveučilišni 

studij Teorijska matematika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Diplomirala je u srpnju 2011. godine po vodstvom mentora akademika prof.dr.sc. Gorana 

Muića. Doktorirala je 2019. godine pod vodstvom mentora izv.prof.dr.sc. Ivana Matića na 

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod 

naslovom Unitarni dual p-adske grupe SO(7) s nosačem na minimalnoj paraboličkoj podgrupi. 

Akademske godine 2019./2020. upisuje Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

Matematika i Informatika, smjer: nastavnički, na Odjelu za matematiku, Sveučilište J.J. 

Strossmayera, koji iste akademske godine završava. 

U prosincu 2012. godine postaje asistent u naslovnom suradničkom zvanju na Odjelu za 

matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, od srpnja 2013. godine zaposlena je kao 

asistent, a od travnja 2019. godine kao predavač na istoj instituciji. Sudjelovala je na 11 

međunarodnih konferencija, škola i workshopova. Bila je suradnik na dva 

znanstvenoistraživačka projekta na Sveučilištu J.J. Strossmayera voditelja izv. prof. dr. sc. 

Ivana Matića, sudjelovala je na jednom projekta Hrvatske zaklade za znanost voditelja 

akademika prof. dr. sc. Gorana Muića te trenutno sudjeluje u radu jednog projekta Hrvatske 

zaklade za znanost voditeljice prof. dr. sc. Marcele Hanzer. Nekoliko puta je sudjelovala u radu 

Festivala znanosti, Zimske škole matematike te pripremama studenata za međunarodna 

natjecanja iz matematike. 

Autorica je jednog znanstvenog članka, koautorica je jednog stučnog članka i autorica je jednog 

sveučilišnog priručnika za vježbe Algebra kroz primjere koji je izdan od strane Sveučilišta J.J. 

Strossmayera 2018. godine. 

 


