
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor redovitog profesora u trajnom zvanju 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 redovitog profesora u trajnom 

zvanju 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. Mirta Benšić, redovita profesorica 28. 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 redovitog profesora u trajnom 

zvanju 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: 602-04/21-04/14, URBROJ: 2158-60-45-21-05) izabrana je prof. dr. sc. 

Mirta Benšić.  

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera potvrdio je izbor 13. srpnja 2021. godine. 

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabranog pristupnika 

Mirta Benšić (rođ. Šilac) rođena je 1961. godine u Đakovu, gdje je završila osnovno i srednje 

obrazovanje. Godine 1980. upisala je Pedagoški fakultet u Osijeku, studij matematika-fizika, a 

diplomirala je 17. siječnja 1985. godine s temom diplomskog rada Magnetska svojstva materije, 

pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Šipsa. Poslijediplomski studij matematike na 

Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisala je 

1985. godine, a magistrirala je 29. svibnja 1990. godine s temom magistarskog rada Optimalno 

zaustavljanje slučajnog niza pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikole Sarape. Doktorsku 

disertaciju Asymptotic properties of the least square estimations in regression models with 

singular errors (Asimptotska svojstva procjenitelja koji se dobije metodom najmanjih kvadrata 

u regresijskim modelima sa singularnim greškama) izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. N. 

N. Leonenka (University of Kiev) i prof. dr. sc. D. Butkovića (Sveučilište u Zagrebu) obranila 

je 15. siječnja 1997. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

Od veljače 1985. do siječnja 1986. godine radila je kao profesor matematike i fizike u 

Trgovinskom školskom centru u Osijeku i Osnovnoj školi "Anka Butorac" u Osijeku. Od 20. 

siječnja 1986. godine zaposlena je kao istraživač pripravnik, a zatim kao asistent iz matematike 

i teorijske statistike na Katedri za matematiku i statistiku Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U 

znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je Odlukom  Fakultetskog vijeća Ekonomskog 



fakulteta u Osijeku od 1. travnja 1998. godine. Od 1. ožujka 2001. godine do 30. rujna 2003. 

godine radi 50% radnog vremena na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i 50 % radnog vremena 

na Odjelu za matematiku. Od 1. listopada 2003. godine do danas zaposlena je u punom radnom 

vremenu na Odjelu za matematiku (do lipnja 2008. godine kao docent, od srpnja 2008. do 

siječnja 2016. kao izvanredni profesor, a od siječnja 2016. godine kao redoviti profesor).  

Odlukom Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje matematike od 8. 

prosinca 2020. godine (KLASA: UP/1-640-03/20-01/0936, URBROJ:355-06-04-20-0002) 

izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u znanstvenom 

području prirodnih znanosti – polje matematike.  

U Upisnik znanstvenika upisana je pod matičnim brojem 145672. 

Znanstveni interesi Mirte Benšić  su u području matematičke statistike i njene primjene. U svom 

dosadašnjem radu objavila je 50 znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima 

i 14 znanstvenih radova u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova. Od toga su 34 rada 

referirana u Science Citation Index Expanded.  

 


