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Природно-математички факултет 

1. Ивана Ђурђев, доктор наука – математичке науке 

2. Мирела Ђуровић, доктор наука – гео-науке 

3. Софија Бекић, доктор наука –  биохемијске науке 

4. Бранкица Братић, доктор наука – рачунарске науке 

5. Душанка Вујановић, доктор наука – еколошке науке 

6. Душко Вујачић, доктор наука – гео-науке 

7. Звездан Гагић, доктор наука – методика наставе 

8. Наташа Димитрић, доктор наука – хемијске науке 

9. Јелена Дуњић, доктор наука – гео-науке 

10. Силвиа Илић, доктор наука – методика наставе 

11. Страхиња Илић, доктор наука – физичке науке 

12. Јована Кнежевић, доктор наука – физичке науке 

13. Предраг Кузмановић, доктор наука – физичке науке 

14. Игор Лешчешен, доктор наука – гео-науке 

15. Маја Лончарски, доктор наука – науке о заштити животне средине 

16. Стефан Лукета, доктор наука –  биолошке науке 

17. Оља Маричић, доктор наука – методика наставе 

18. Милан Миљевић, доктор наука – еколошке науке 

19. Горана Мрђан, доктор наука – хемијске науке 

20. Снежана Орчић, доктор наука –  биолошке науке 

21. Дуња Рађеновић, доктор наука – науке о заштити животне средине 

22. Сања Ружичић, доктор наука –  математичке науке 

23. Мариана Секе, доктор наука –  биолошке науке 

24. Тања Секулић, доктор наука – методика наставе 

25. Наташа Слијепчевић, доктор наука – науке о заштити животне средине 

26. Биљана Станков, доктор наука –  физичке науке 

27. Иван Стојшић, доктор наука –  методика наставе 

28. Марија Цимбаљевић, доктор наука – физичке науке 

 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину 

1. Михаљ Бакатор, доктор наука – индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 

2. Марко Влаховић, доктор наука – индустијско инжењерство / инжењерски менаџмент 

3. Мила Кавалић, доктор наука  – индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 

4. Јасна Толмач, доктор наука – индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент 

 

Универзитетски центар за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања 

1. Драгана Пејовић, доктор наука – родне студије 

 

 


