
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor poslijedoktoranda od 21.5.2021. 

 

     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 

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 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 podnijela je samo jedna (1) pristupnica i to dr. sc. Matea 

Ugrica.  

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 2. srpnja 2021. godine (KLASA: 

602-04/21-04/08, URBROJ: 2158-60-45-21-10) izabrana je dr. sc. Matea Ugrica.  

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabrane pristupnice 

Matea Ugrica rođena je 1991. u Osijeku, Republika Hrvatska. Nakon završetka srednje škole u 

Osijeku, upisuje prediplomski studij matematike na Odjelu za matematiku, na Sveučilištu J.J. 

Strossmayera u Osijeku. U rujnu 2015. magistrirala je matematiku i računarstvo na Odjelu za 

matematiku, na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. U studenom 2015., upisala je 

zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.  Doktorirala je u lipnju 2020. godine pod 

vodstvom mentora prof. dr. sc. Ninoslava Truhara i izv. prof. dr. sc. Zorana Tomljanovića 

(Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku). Od listopada 2015. zaposlena je kao asistentica, 

a od kolovoza 2020. godine kao poslijedoktorandica na projektu na Odjelu za matematiku, 

Sveučilišta u Osijeku. Za vrijeme karijere, u nekoliko navrata, je posjetila TU Berlin i Max- 

Plank Institut kao gostujući znanstvenik. Također je sudjelovala u drugim programima za 

profesionalni razvoj. Do sada je izlagala radove na pet internacionalnih konferencija i radionica. 

Bila je jedan od suradnika na tri znanstvena projekta, "Isolation of the unwanted part of the 

spectrum in the quadratic eigenvalue problem" na Sveučilištu u Osijeku pod vodstvom doc. dr. 

sc. Suzane Miodragović, zatim DAAD projekt "Robustness optimization of damped mechanical 

systems", pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Zorana Tomljanovića i dr. sc. Matthiasa Voigta, te 

HRZZ projekt "Optimization of parameter dependent mechanical systems " pod vodstvom prof. 

dr. sc. Ninoslava Truhara. 

 

 


