
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor doktoranda od 10. lipnja 2020. 

Doktorand – polje matematika – rad na projektu 

 

     Poštovani, 

 

Uprava Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvješćuje Vas 

da je na temelju Natječaja za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 

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

znanstveno polje matematika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost ” Redukcija vibracija 

u mehaničkim sustavima”, po natječaju HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 

izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), na određeno vrijeme od četiri (4) godine s 

punim radnim vremenom na Odjelu za matematiku, objavljenog 10. lipnja 2020. godine u „Narodnim 

novinama“, „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 podnijelo je četvoro (4) pristupnika kako slijedi: 

                                       

Redni 

broj 
Ime i prezime pristupnika 

Datum prijave na 

Natječaj  

1. Marinela Pilj, mag. matematike   17. lipnja 2020. 

2. Toni Milas, mag. matematike   23. lipnja 2020. 

3. Marina Piškorjanac, mag. educ.math. et inf.   6. srpnja 2020. 

4. Ana Topalović, mag. educ.math. et inf.   8. srpnja 2020. 

 UKUPNO 4 PRISTUPNIKA  

 

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

suradničkom zvanju asistenta i  suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja 

Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost ” 

Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima”, po natječaju HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih 

istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), na određeno vrijeme od četiri (4) 

godine s punim radnim vremenom na Odjelu za matematiku, Odlukom Vijeća Odjela za matematiku 

od 22. srpnja 2020. godine (KLASA: 602-04/20-04/17, URBROJ: 2158-60-45-20-20) izabrana je 

Marinela Pilj, mag.math...  

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabrane pristupnice 

Marinela Pilj rođena je u Osijeku. Završila je srednju Medicinsku školu u Osijeku – farmaceutski 

tehničar. Diplomski sveučilišni studij matematike, smjer Financijska matematika i statistika na Odjelu 

za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera  u Osijeku završila je 17. prosinca 2019. godine.  

Akademske 2017./2018. dobila je rektorovu nagradu Sveučilišta Josip Jurja Strossmayera u Osijeku za 

seminarski rad pod nazivom Generalizirani svojstveni problem i definitni matrični parovi. U prosincu 

2018. dobila je nagradu Lions Kluba za najbolje studente Sveučilišta  Josip Jurja Strossmayera u 

Osijeku. Na međunarodnom natjecanju u Blagoevgradu u Bugarskoj 2017. godine osvojila je treću 

nagradu. Na manifestaciji Primatijada u Budvi 2018. osvojila je treću nagradu na natjecanju u izlaganju 

znanstvenih radova iz matematike s radom Analiza terorističke mreže 9/11. Na Odjelu za matematiku 

u akademskoj 2018./2019. godini dobila je pohvalu za uspješnost u studiranju. U Osječkom 

matematičkom listu 18(1), srpanj 2018., u suautorstvu s dr. sc. Marijom Miloloža Pandur objavila je 

stručni rad „Generalizedeigenproblem“, a u Osječkom matematičkom listu 18(2), siječanj 2019., u 

suautorstvu s Katarinom Vincetić i Darijom Brajković objavila je stručni rad „Mathematical problems 

on a chess bord“. Sudjelovala je 2018. godine na zimskoj školi matematike s temom „Geometrijski i 



statistički pristup određivanju vjerojatnosti istih događaja“. Od listopada 2016. do rujna 2019. godine 

na Odjelu za matematiku bila je demonstratorica na sljedećim kolegijima: Funkcije više varijabli, 

Vektorski i unitarni prostori, Pretkolegij, Linearna algebra 2, Elementarna matematika i Statistički 

praktikum. Služi se napredno programima iz Microsoft office paketa, statističkog programskog jezika 

R., matematičkih alata Mathematica, Matlab, LaTex te osnovno programima Python, C++, Statistica. 

Bila je predstavnica studenata u Vijeću Odjela za matematiku te u Povjerenstvu za unapređivanje i 

osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za matematiku. Koristi se engleskim jezikom.  

Prosječna ocjena tijekom studija 4,857. 

 

 


