
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor asistenta od 7.10.2022. (novo radno mjesto) 

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju 

asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja matematika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Sveučilištu 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku objavljen je 7. listopada 2022. godine 

u "Narodnim novinama", "Večernjem listu", na Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku i Odjela za matematiku, na službenom internetskom portalu za radna 

mjesta Europskog istraživačkog prostora te na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Zavoda za 

zapošljavanje, Regionalni ured Osijek.  

 

Prijavu na Natječaj u otvorenom roku podnijelo je troje (3) pristupnika kako slijedi: 

1. Tomislav Prusina, magistar matematike 

2. Mato Lukić, magistar edukacije matematike i informatike 

3. Marija Kristina Imširović, magistra matematike 

Na svojoj 238. sjednici održanoj 15. studenoga 2022. Vijeće Odjela izabralo je Tomislava 

Prusinu, magistra matematike, u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz 

znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na Odjelu za matematiku 

u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Kratki životopis izabranog pristupnika 

Tomislav Prusina rođen je u Osijeku, Republika Hrvatska, Na Odjelu za matematiku u sastavu 

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku završio je 2022. godine diplomski sveučilišni studij 

matematike, smjer matematika i računarstvo te stekao akademski naziv magistra matematike. Služi 

se engleskim i njemačkim jezikom. Tijekom studija je sudjelovao na brojnim natjecanjima iz 

programiranja, neka od kojih su STEM games, CERC i IEEEXtreme. Sudjelovao je kao predavač 

srednjoškolcima i učio ih natjecateljsko programiranje. Zadnjih pet godina bio je pozvan da 

organizira pet predavanja na Odjelu za matematiku u okviru Zimske škole informatike za srednje 

škole. Odlično se služi programskim jezicima C/C++, Python, Haskell, Matlab, Rust, Javascript 

iReact, bazama podataka MySQL, MongoDB. Sudjeluje na zajedničkom projektu između Odjela 

za matematiku i Gene Center LMU Munich predvođen dr. sc. Stefanom Canzarom. Dobitnik je 

sljedećih nagrada: pohvala za izvannastavne aktivnosti kao student 1. godine diplomskog 

sveučilišnog studija, pohvala za uspješnost u studiranju na 3. godini preddiplomskog sveučilišnog 

studija Matematika i računarstvo (prosjek ocjena 4.207). Radio je kao demonstrator na kolegijima 

Funkcijsko programiranje, Matematička logika u računalnoj znanosti i Strukture podataka i 

algoritmi I. i II.  

Prosječna ocjena tijekom diplomskog studija je 4,471. 


