
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor docenta od 6.3.2020. 

 

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 docenta iz znanstvenog 

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

vremenom na Odjelu za matematiku, objavljenog 6. ožujka 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 pristupnica dr. sc. Marija Miloloža 

Pandur.  

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

znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog 

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

vremenom na Odjelu za matematiku, Odlukom Vijeća Odjela za matematiku od 22. svibnja 2020. 

godine (KLASA: 602-04/20-04/11, URBROJ: 2158-60-45-20-06) izabrana je dr. sc. Marija Miloloža 

Pandur.  

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabrane pristupnice 

Dr. sc. Marija Miloloža Pandur (r. Miloloža) rođena je u Osijeku. Nakon završene I. gimnazije 

Osijek upisuje sveučilišni dodiplomski studij, smjer: Matematika-informatika na Odjelu za 

matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U 2007. godini dobila je Rektorovu nagradu 

za seminarski rad u koautorstvu pod nazivom " Problem višekriterijskog odlučivanja  AHP metoda". 

U listopadu 2007. godine stječe visoku stručnu spremu i  stručno zvanje  profesora matematike i 

informatike, te iste godine upisuje Zajednički poslijediplomski sveučilišni studij matematike na 

Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala 

je u svibnju 2016. godine pod vodstvom mentora prof. emer. dr. sc. Krešimira Veselića (Sveučilište 

u Hagenu, Njemačka) i prof. dr. sc. Ninoslava Truhara (Odjel za matematiku, Sveučilište u 

Osijeku). Od studenog 2007. godine do svibnja  2016. godine bila je zaposlena  kao asistentica na 

Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od svibnja 2016. godine zaposlena 

je kao poslijedoktorandica na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. U 

svrhu usavršavanja u 2013. bila je gostujući znanstvenik na École polytechnique fédérale de 

Lausanne (EPFL), Lausanne, Švicarska  kod prof. dr. sc. Daniela Kressnera. 

Samostalna je korisnica engleskog jezika. Do sada ima tri objavljena znanstvena rada u znanstvenim 

časopisima te dva objavljena stručna rada. Sudjelovala je na pet međunarodnih znanstvenih skupova 

s kratkim priopćenjima. Bila je komentorica na četiri završna rada studenata Odjela za matematiku 

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.  

Odlukom Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje matematike od 18. veljače 2020. 

godine (KLASA: UP/I-640-03/20-01/0100, URBROJ: 355-06-04-20-0002) dr. sc. Marija Miloloža 

Pandur izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području prirodnih 

znanosti – polje matematike. U Upisnik znanstvenika upisana je pod matičnim brojem 299282. 


