
Obavijest o rezultatu natječaja za izbor poslijedoktoranda 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 

suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja 

Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na neodređeno vrijeme s punim 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 podnijelo je dvoje (2) pristupnika kako slijedi: 

Redni 

broj 
Ime i prezime pristupnika 

Datum prijave na 

Natječaj  

1. Dr. sc. Berislav Jandrić 18. ožujka 2020. 

2. Dr. sc. Ivana Crnjac  6. travnja 2020. 

 UKUPNO 2 PRISTUPNIKA  

 

Zbog nepotpune dokumentacije Stručno povjerenstvo odbacilo je prijavu dr. sc. Berislava Jandrića. 

 

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 

Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na određeno vrijeme s punim vremenom na Odjelu za 

matematiku, Odlukom Vijeća Odjela za matematiku od 24. travnja 2020. godine (KLASA: 602-04/20-

04/10, URBROJ: 2158-60-45-20-05) izabrana je dr. sc. Ivana Crnjac.  

 

Zahvaljujemo Vam na Vašoj prijavi na Natječaj Odjela za matematiku. 

 

Kratki životopis izabrane pristupnice 

Ivana Crnjac rođena je u Osijeku. Nakon završene III. gimnazije Osijek upisuje Sveučilišni 

preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. 

Akademski naziv prvostupnika matematike stječe 2011. godine kada i upisuje Sveučilišni diplomski 

studij matematike, smjer Financijska i poslovna matematika na Odjelu za matematiku u Osijeku. 

Diplomirala je 2013. godine te u studenom iste godine upisuje Zajednički sveučilišni 

poslijediplomski doktorski studij matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u prosincu 2019. godine pod 

vodstvom mentora izv.prof.dr.sc. Marka Vrdoljaka (Sveučilište u Zagrebu, PMF – Matematički 

odsjek) i izv.prof.dr.sc. Krešimira Burazina (Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku). Od 

svibnja 2014. godine zaposlena je kao asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. 

Strossmayera u Osijeku. Sudjelovala je u svrhu usavršavanja u radu pet međunarodnih 

matematičkih škola, te je kraće vrijeme boravila kao gostujuća znanstvenica na sveučilištima u 

Zagrebu i Dubrovniku. Održala je predavanja na 11 međunarodnih znanstvenih skupova, te je 

dodatno sudjelovala u radu pet skupova bez priopćenja. Surađivala je na dva interna projekta 

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, jednom bilateralnim projektom sa Univerzitetom u Novom 

Sadu, te je trenutno suradnica na projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost. Više 

puta je sudjelovala u radu Festivala znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Do sada ima 

objavljena 3 znanstvena rada te 2 stručna rada. 

 


