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Образовање: 

Докторске академске 

студије 

2010. – 2017. 

Природно – математички факултет, Универзитет у Нишу 

Департман за математику  

- Стечено звање: доктор наука – математичке науке; 

- Тема докторске дисертације: Мајоризационе релације и 

стохастички оператори на дискретним Лебеговим просторима. 

 

Основне академске 

студије 

2004 – 2010. 

Природно – математички факултет, Универзитет у Нишу 

Одсек за математику и информатику 

- Стечено звање: Дипломирани математичар за рачунарство и 

информатику; 

- Тема дипломског рада: Ермитске матрице и варијационе 

методе. 

 

Средња школа 

2000- 2004. 

Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш 

Специјализовано одељење за талентоване математичаре. 

 

Основна школа 

1992- 2000. 

Основна школа „Иво Андрић“, Ниш 

- полазник школе младих математичара у организацији 

„Друштва математичара Србије“, подружница Ниш, у 

периоду од четвртог од осмог разреда; 

- полазник математичке школе за истакнуте такмичаре региона 

у „Пионирском дому“ у Нишу од шестог до осмог разреда; 

- освајач многобројних награда, похвала и признања на 

општинским, регионалним и републичким такмичењима из 

математике и физике. 

 

  

  

  

Радно искуство: 

  

Април 2016. –    Машински факултет, Универзитет у Нишу  

Сарадник у звању асистент са докторатом, ангажован у извођењу 

вежби на предметима: Математика 1 и Нумеричка математика и 

програмирање; 
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октобар 2014. –април 

2016. 

Машински факултет, Универзитет у Нишу  

Сарадник ангажован уговором о делу у извођењу вежби на 

предметима: Математика 1, Математика 2 и Нумеричка математика и 

програмирање; 

 

јануар 2011. – април 

2016. 

Природно - математички факултет, Универзитет у Нишу 

Истраживач приправник, ангажован на пројекту Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом 

“Функционална анализа, стохастичка анализа и  примене”(ОИ174007); 

 

 

септембар – 

новембар 2010.  

Основна школа „Аца Синадиновић“, Алексинац – Наставник 

математике. 

 

Истраживачки рад: 

јануар 2011. - Истраживање на Пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (ОИ 174007) под називом „Функционална 

анализа, стохастичка анализа и примене“, Природно - математички 

факултет, Универзитет у Нишу. 

 

 

           ● Елементи доприноса академској и широј заједници 

- Члан Српског научног математичког друштва (СНМД); 

- Члан Центра за примењену математику на Машинском факултету у Нишу; 

- Секретар Катедре за природно-математичке науке на Машинском факултету; 

- Рецензент у научним часописима sa SCIe листе: Linear and Multilinear Algebra, Filomat; 

- Успешно припремање студената за такмичења из Математике 1 на Машинијадама почев 

од 2016. године, на којима је освојено друго и два трећа места; 

- Извођење припремне наставе за полагање пријемног испита на Машинском факултету; 

- Члан комисије за преглед радова са пријемног испита; 

- Члан комисије за спровођење студентског вредновања квалитета студија на Машинском 

факултету у Нишу. 

 

Остало: 

- Знање енглеског језика; 

- Возачка дозвола: B и C категорије. 
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Учешће на међународним конфернецијама и семинарима: 
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