
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor poslijedoktoranda od 27. svibnja 2020. 

Poslijedoktorand – polje računarstvo 

 

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 i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo na neodređeno vrijeme s punim vremenom na Odjelu 

za matematiku, objavljenog 27. svibnja 2020. godine u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, 

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 kako slijedi: 

Redni 

broj 
Ime i prezime pristupnika 

Datum prijave na 

Natječaj  

1. Dr. sc. Mateja Đumić 1. lipnja 2020. 

 UKUPNO 1 PRISTUPNIK  

 

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 

Tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo na određeno vrijeme s punim vremenom na Odjelu 

za matematiku, Odlukom Vijeća Odjela za matematiku od 9. srpnja 2020. godine (KLASA: 602-04/20-

04/16, URBROJ: 2158-60-45-20-05) izabrana je dr. sc. Mateja Đumić.  

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabrane pristupnice 

Mateja Đumić rođena je u Vukovaru. Godine 2008. upisuje preddiplomski studij matematike 

na Odjelu za matematiku na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku koji završava 2011. 

godine. Na Odjelu za matematiku 2014. godine završava diplomski studij matematike smjer: 

financijska i poslovna matematika, a 2017. godine završava i sveučilišni nastavnički studij 

matematike i informatike. Poslijediplomski doktorski studij iz znanstvenog polja računarstvo 

upisuje 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Doktorski rad 

„Oblikovanje prioritetnih pravila za problem raspoređivanja s ograničenim sredstvima“ nastao 

pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Domagoja Jakobovića je obranila 18. svibnja 2020. U 

razdoblju od prosinca 2013. godine do lipnja 2014. godine radi kao mlađi softverski inženjer u 

tvrtki Siemens CVC. Od lipnja 2014. godine zaposlena je kao asistent na katedri za računarstvo 

na Odjelu za matematiku na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku gdje sudjeluje u izvođenju 

više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja matematike i računarstva. 

Njezini istraživački interesi obuhvaćaju područja evolucijskog računarstva, problema 

raspoređivanja, metoda optimizacija i strojnog učenja. U dosadašnjem razdoblju objavila je 2 

rada u časopisima, od čega je jedan u časopisu indeksiranom u bazama CC i SCI Expanded, te 

3 rada na međunarodnim znanstvenim skupovima i 1 stručni rad. Na 4 međunarodne znanstvene 

konferencija održala je predavanje. U svrhu usavršavanja, sudjelovala je na 8 međunarodnih 

radionica i škola. Trenutno je suradnica na dva znanstvena projekta od čega je jedan financiran 

od strane Hrvatske zaklade za znanost. Više puta je sudjelovala u radu Festivala znanosti 

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, na zimskim školama matematike i informatike u 

organizaciji Odjela za matematiku te kao mentor u matematičkoj areni na studentskim STEM 

Gamesima. 

 


