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Универзитета у Крагјевцу
ИЗВЕШТАЈ

О пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Примењена
математик а.

1 ПОДАЦИ

1.

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:

Одлука број
Крагујевцу ,

2.

01-1/1432-5
20.5.2021.

од

20.5.2021. Наставно -научно веће факултета

инжењерских наука Универзитета у

Датум и место објављивања конкурса :

"Послови" број
з.

О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

936/02.06.2021

Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:

1 сарадник у звању асистента за за ужу научну област Примењена математика.
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже

научне области за

коју је изабран у звање , датум избора у звање и установа у кој ој је члан комисије запослен:

1.

Др Ненад Стојановић, доцент (председник комисије)
Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу

Ужа научна област: Алгебра и логика

2.

Др Марија Боричић Јоксимовић , доцент (члан)
Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Ужа научна област : Математичке методе у менаџменту и информатици

3.

Др Милица Грбовић Ћирић, доцент (члан)
Природно математички факултет Универзитета у Крагујевцу
Ужа научна област : Геометри ја

5.
1.

Пријављени кандидати :

Љубица Мудрић - Станишковски
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1.

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Име, име једног родитеља и презиме :

Љубица (Миодраг) Мудрић -Станишковски

2.

Звање

Дипломирани математичар

3. Датум и место рођења , адреса:
27.06.1986. Крагујевац, Светозара Марковића 99/ 1-3, 34000 Крагујевац
4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и

професионални статус:

Прва крагујевачка гимназија , Крагујевац, наставник математике

5.

Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма

(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни , односно академски назив :

2005./2006. уписане, 2010. завршене дипломске студије,

Природно-математички факултет, Универзитет у

Крагујевцу , студијски програм : математика , просечна оцена:

6.

9,16, ди п ломирани

математичар .

Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет,
назив студијског програма, просечна оцена током студија , научна област и стечени академски назив

-

7.

На слов специјалистичког рада, односно магистарске тезе :

8.

Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област

-

и просечна оцена :

Универзитет у Крагујевцу, Природно -математички факултет, Докторске академске студије,
логика , просечна оцена

:-

2010. Алгебра и

9.

На слов докторске ди сертације, годин а одбране и стеч е но н аучно звање:

10. Знање светски х ј езика - наводи: чита, пи ше, говори, са оценом одлично, врло добро , добро,
за довољавај уће:
Енглески јез и к, ч ита

- одлично,

пише

- одл ично ,

го вори

-

одлич но.

11.

Област, ужа обла ст:

12.

Ме сто и трај ање специја лиза ција и студијских боравака у ино странству (ЗО и више дана)

:

11 1 КРЕТАЊЕ У

ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ

Кретање у професионал ном раду (установа, факултет, универзитет или фир ма, трајање за послења и звање

-

навести сва звања):
Прва крагујевачка гимназија, од

2011. годи не, наставник математике
IV ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈ АМА

Чланство у ст р уч ни м и научни м асо ци јац и јама

Члан Друштва математи чара Србије

V НАУЧНО

ИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС

К ан дидат је изла га о следеће стручне радове:

1. Љубица Мудрић-Ста нишковски, Јелена Миливојевић, "Studeпt's ор iпiоп оп the гоlе of teacheгs iп
choosiпg а method of work", Излагање рада на 14. српском математичком конгресу СМАК, ПМФ,
Кра гујевац, 2018
2. Љубица Мудрић-Станишко вски, Јелена Миливојевић, Мотивисаност даровитих ученика у Пр вој
крагујевачкој гимна зији, И злагање р а да на Стручном ску пу -семи на ру за наставнике , Први интеrрл куп ,

Ваљево,

2017
VI ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ

У Првој кра гујевач кој гимн азији кандидат ј е предав ао следеће наставне предмете: Математика, Ал гебра,
Анализа са алгебром, Геометрија, Ди кретн а математика.

2015.- Ме нтор ФЛЛ тимова (награде и уче шћ а н а држа вним и међународним такмичењим а, Словенија (7 п ута),
Орхус (Данкса), Хјусто н (Тексас, САД))

2021. Оператор на ске неру у скенин г центру Крагујевац ( Члан Тима МПНТР за скени рање завршног исп ита)
2020. Супер в изор за предм ет математика у оквиру сни мања часова за РТС, за средње школе (ШУ Крагујева ц)
(ви ше од 40 часова), и аутор три снимљена часа математике
2019. припремање и снима њ е часова на даљину (5 часова математике), ЗУОВ, Бео град
2019. Ангажовање као волонтер-сарадник на креирању интерактив них дигиталних отворених образовн и х
ресур са у оквиру По ртала МПН " Моја школа", Завод за вреднова ње квалитета образовања и васпитања

2012.-2020. Реализатор активности у оквиру манифестације " М ај - месец математике" у П рвој к рагујевачкој
гимна з иј и, Крагујевац

2012. Координатор за град Крагујевац у оквиру ман ифестације " М ај - месец математике", Це нтар за промоцију
науке и Математички институт САНУ.
Менторство студен т има математике на хосп итов ању стручне праксе.

Припрема ње ученика за такмичењ а (такмичари на Српској математичкој олимпијади)

2010.-2015. Предавање и вођ ење припремне н астав е за такмич ења и з математике учен ика другог и трећег
разреда о с новн е школе у оквир у Математи чке радион ице мла дих, Крагуј евац

2009.-2012.
2008.-2010.

Ментор на предмету математика у Р еги оналном центру за таленте Крагујевац
П редавање и вођење припремне наставе за т а кмичења и з математике у ч е ни ка средње школе у

оквиру М атематичке радионице младих, Крагујевац

Vll

АНАЛИ ЗА РАДА КАНДИДАТА

Дипломске студије

- Просечна оцена дипломских студија: 9,16.
- Просечн а оцена предмета из уже научне области (сви предмети и з области примењена математика): 10.
- Дужин а студирања : 5 година
Докторске академске студи је:

~.

••

- Уписана прва година докторских академских студија у школској 2010/2011. год.
Приступне вежбе:

- Љубица Мудрић -Станишковски је на приступним вежбама добила оцену 5 (пет).
Vlll МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТА
Кандидат Љубица Мудрић-Станишковски, дипл. математичар, испуњава услове предвиђене одредбама

Закона о виском образовању, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о
ближим условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за избор сарадника у

звању асистента за ужу научну област Примењена математика .

IX ПРЕДЛОГ ЗА

ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА

На основу просечних оцена на дипломским студијама , просечне оцене из предмета за уже научне области за
које се кандидат бира, педагошког искуства, дужине студирања, научноистраживачких резултата и оцене
приступних вежби, сагласно Закону о образовању, Статуту факултета инжењерских наука Универзитета у

Крагујевцу и Правилнику о ближим условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу, Комисија предлаже Научно-наставном већу Факултета инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу да усвоји Извештај и кандидата Љубицу Мудрић-Станишковски, дипломираног
математичара, изабере за сарадника у звању асистента за ужу научну област Примењена математика
одређено време од три године .
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

1.

&~Аай:Ј«-

Др Ненад Стојановитl, доцент,

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу,

Ужа научна област : Алгебра и логика

2.

и&Ј&~

Др Марија БоричllћЈОКСИМовић , доцент,
Факултет органи з ационих наука Универзитета у Београду,

Ужа научна област : Математичке методе у менаџменту и информатици

з. f;. ~~JQG~ ~~ь~tДр Миm:Ща Грбовић Ћирић, Доцент,

Природно математичи факултет Универзитета у Крагујевцу,
Ужа научна област : Геометрија

У Крагујевцу,

30.06.2021 .

на

