
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor redovitog profesora od 6. svibnja 2020. 

 

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 iz 

znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na neodređeno vrijeme s punim 

vremenom na Odjelu za matematiku, objavljenog 6. svibnja 2020. godine (ispravak i dopuna 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 jedan (1) pristupnik kako slijedi: 

Redni 

broj 
Ime i prezime pristupnika 

Datum prijave na 

Natječaj  

1. Dr. sc. Krešimir Burazin, izvanredni profesor 4. lipnja 2020. 

 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 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 2020. godine 

(KLASA: 602-04/20-04/12, URBROJ: 2158-60-45-20-05) izabran je izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin.  

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera potvrdio je izbor 20. srpnja 2020. godine. 

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabranog pristupnika 

Krešimir Burazin rođen je u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Komletincima, te matematičku 

gimnaziju u Vinkovcima. 1995. godine upisao se na Matematički odsjek Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirao u prosincu 1999. godine (inženjerski 

smjer primijenjene matematike) kod mentora prof. N. Antonića. Naziv diplomskog rada je 

Varijacijska teorija faznih prijelaza. U ožujku 2004. godine na istom je fakultetu obranio 

magistarski rad na temu Primjena kompaktnosti kompenzacijom u teoriji hiperboličkih sustava 

(mentor prof. N. Antonić), a u rujnu 2008. uspješno je obranio disertaciju pod naslovom Prilozi 

teoriji Friedrichsovih i hiperboličkih sustava (voditelj rada prof. N. Antonić). Od ožujka 2000. 

do srpnja 2003. godine radio je kao znanstveni novak - asistent na Fakultetu elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a od kolovoza 2003. radi na Odjelu za matematiku 

Sveučilišta u Osijeku (do studenog 2009. kao znanstveni novak – asistent, od prosinca 2009. 

do prosinca 2014. kao docent, a od siječnja 2015. kao izvanredni profesor). U znanstveno zvanje 

znanstvenog savjetnika izabran je Odlukom Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – 

polje matematike od 2. srpnja 2019. godine (KLASA:UP/I-640-03/19-01/0500, URBROJ: 355-

06-04-19-0002). Znanstveni interesi Krešimira Burazina su u području matematičke analize 

(parcijalne diferencijalne jednadžbe, funkcionalna analiza, fizika kontinuuma, optimizacija), te 

je u svom dosadašnjem radu bio sudionik više od 40 međunarodnih znanstvenih skupova i 

matematičkih škola, na kojima je 23 puta održao izlaganja. Održao je 8 pozvanih predavanja, 

te objavio 20 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, od kojih je 16 citirano u Science 

Citation Index Expanded, i 1 znanstveni rad objavljen u zborniku radova međunarodnog 

znanstvenog skupa. 


