
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor izvanrednog profesora od 21. svibnja 

2021. 

 

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 izvanrednog profesora iz 

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

vremenom na Odjelu za matematiku, objavljenog 21. svibnja 2021. godine u „Narodnim novinama“, 

„Večernjem listu“, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog 

prostora, 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 jedan (1) pristupnik kako slijedi: 

Redni 

broj 
Ime i prezime pristupnika 

Datum prijave na 

Natječaj  

1. Dr. sc. Ivan Soldo, docent 31. svibnja 2021. 

 UKUPNO 1 PRISTUPNIK  

 

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

znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz 

znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na određeno vrijeme s punim 

vremenom na Odjelu za matematiku, Odlukom Vijeća Odjela za matematiku od 2. srpnja 2021. godine 

(KLASA: 602-04/21-04/15, URBROJ: 2158-60-45-21-05) izabran je doc. dr. sc. Ivan Soldo.  

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabranog pristupnika 

Ivan Soldo rođen je 1982. godine u Požegi. Osnovnu školu Antuna Kanižlića završio je 1992. 

godine u Vidovcima i Požegi.  Po završetku Prirodoslovno - matematičke gimnazije u Požegi 

2000. godine, upisao je studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u 

Osijeku. U veljači 2005. godine diplomirao je na tom fakultetu i stekao zvanje profesora 

matematike i informatike. U studenom 2005. godine upisao je poslijediplomski znanstveni 

studij matematike - doktorski studij na Matematičkom odsjeku PMF-a, Sveučilišta u Zagrebu. 

Doktorsku disertaciju pod naslovom Neki diofantski problemi nad imaginarnim kvadratnim 

poljima izradio je pod mentorstvom akademika Andreja Dujelle, a uspješno ju je obranio 2. 

srpnja 2012. godine. 

Od ožujka 2005. godine zaposlen je kao asistent, a od listopada 2015. godine kao docent na 

Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika izabran je Odlukom Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje 

matematike od 2. srpnja 2019. godine (KLASA:UP/I-640-03/19-01/0588, URBROJ: 355-

06-04-19-0002). 

U Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja upisan je pod matičnim brojem 

280141. 

Glavno područje znanstvenog interesa Ivana Solde je teorija brojeva, posebno diofantske 

jednadžbe i diofantove m-torke nad imaginarnim kvadratnim poljima. Do sada ima objavljenih 

ili prihvaćenih za objavljivanje 12 znanstvenih radova od kojih je 11 citirano u Science Citation 

Index Expanded, a 1 rad citiran je u Emerging Sources Citation Index. 


