
РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 
 
 

I. Општи подаци о кандидату 
 
Име и презиме: Катарина Миљковић 
Година рођења: 1982. 
Назив институције где је кандидат тренутно запослен: Кертин Универзитет, 
Перт, Аустралија 
 
Дипломирао:  Година: 2006.   Факултет: Математички факултет у Београду 
Мастер:  - 
Магистрирао:  - 
Докторирала: Година: 2010.   Факултет: Отворени универзитет, Енглеска 
 
Постојеће научно звање: - 
Научно звање које се тражи: научни сарадник 
Област науке у којој се тражи звање: Природне науке 
Грана науке у којој се тражи звање: Геонауке и астрономија 
Научна дисциплина у којој се тражи звање: Астрономија 
Назив матичног одбора којем се захтев упућује: Одбор за геонауке и 
астрономију 
 

II. Датум избора у научно звање 
 
Научни сарадник: - 
 

III. Научно-истраживачки резултати 
 
Др Миљковић има укупно 61 бод, односно након нормирања по броју аутора 
52.04 бодова, од којих су 6 за докторску тезу, а остали за радове објављене у 
међународним часописима.  
 
1. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 
 
                                                                                             Број    Вредност      Укупно (Норм.) 
                                                                           M21a=        8              10                    80 (51.63) 
                                                                           M21  =         2                8                    16 (13.71) 
                                                                           M22  =         3                5                    15  ( 3.57) 
                                                                           M23  =         2                3                       6  ( 1.82) 
 
2. Зборници са међународних научних скупова (М30): 
 
                                                                                             Број    Вредност      Укупно (Норм.) 
                                                                           M33  =         2                1                       2 ( 1.83) 
 



3. Часописи националног значаја (М50): 
 
                                                                                             Број    Вредност      Укупно (Норм.) 
                                                                           M52  =         1                 2                     2 ( 2.00) 
 
 
4. Магистарске и докторске тезе (М70) 
                                                                                             Број    Вредност      Укупно (Норм.) 
                                                                           M70  =          1                 6                     6 ( 6.00) 
 
 

IV. Квалитативна оцена научног доприноса 
 

1. Показатељи успеха у научном раду 
• Студент генерације на Катедри за Астрономију 2005/2006. и прималац 

је награде Проф. Захарије Бркић.  
• Добитник стипендије за докторске студије од Отвореног универзитета 

и ЕАДС Астриум компанија у Енглеској (2006-2010) 
• Стипендија (research fellowship) за научно истраживање од Кертин 

Универзитета, у трајању од 4 године (2015-2019)  
• Кандидат је добила награду од Кертин Универзитета за истраживање и 

иновативност 
• Награда за професионални развој од пертског бироа за конференције и 

туризам у 2016. години 
• Јавно је похваљена за висок квалитет рецензирања од часописа 

Geophysical Research Letters (2016 Editors’ Citation for Excellence in 
Refereeing for Geophysical Research Letters) 

• Редовни рецензент у следећим међународним часописима: Science, 
Nature Geoscience, Icarus, Journal of Geophysical Research, Geophysical 
Research Letters, Meteoritical and Planetary Sciences, International Journal of 
Astrobiology. Од домаћих часописа, др Миљковић је рецензирала радове 
за Српски Астрономски журнал. 

• Члан (и једном шеф) панела за селекцију нових пројеката у оквиру 
секција NASA Planetary Geosciences and Gеophysics и NASA Solar System 
Workings у САД. 

• Организатор и председавајућа на сесијама у међународним 
конференцијама (MetSoc 2016, Goldschmidt 2016, 2017) 

 
2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 
научних кадрова 

• Кандидат је у последњих 10 година радила у Лондону, Паризу, Бостону 
и Перту, ширећи круг међународних сарадника. 

• 14 предавања по позиву одржана на 3 континента (Србија, САД, УК, 
Француска, Немачка, Белгија, Аустралија) у последњих 10 година 



• Саветник на једној докторској тези, ментор на мастер и дипломским 
студијама 

• Сарадник и предавач у ИС Петница (од 2001. године) 
• Тутор на Отвореном Универтитету (2006-2009) 
• Написала преко 20 aстрономских прича за децу узраста од 7 до 10 

година  
• Редовно писала и аранжирала чланке за Астрономски магазин, онлајн 

магазин за популаризацију астрономије (2003-2009) 
 
 
3. Организација научног рада 
Рад др Миљковић у последњих 10 година допринео је развоју нумеричке 
физике удара.  Удари метеороида и астероида су међу основним геолошким 
процесима у Сунчевом систему и др Миљковић има дугогодишњи стаж у 
ширењу ове области.  

Истраживања др Миљковић припадају области планетарних наука. 
Планетарне науке су млада и мулти-дисциплинарна област која је нова у 
Србији. Ова област се бави истраживањем тела у Сунчевом систему, планета и 
месеца, уз помоћ посматрања које обављају свемирске мисије.  

Др Миљковић је била активни члан мисије GRAIL која је мапирала 
гравитацију Месеца, а сада ради на мисији InSight која је планирана да лети на 
Марс 2018. године. Мисија InSight ће посматрати марсотресе које изазивају 
удари метеороида о површину Марса што ће индиректно омогућити 
истраживање Марсове унутрашње структуре. 

Др Миљковић води успешну сарадњу са колегама са 3 континента (пре 
свега из Енглеске, Француске, Аустралије и широм САД), што се види по 
хетерогеној листи аутора у ових високо цењених 8 радова. Др Миљковић има 
55 интернационалних конференцијских доприноса у последњих 10 година, од 
којих је већина колаборацијског карактера. 

 
4. Квалитет научних резултата 
Водила је истраживања и имала кључни допринос приликом открића 
асиметричне структуре Месечеве коре и начин на који се формирају велики 
кратери на Месецу (Miljkovic et al., 2013). Осим пројеката везаних за Месец, др 
Миљковић је водила студију која је потврдила начин формирања необичних 
кратера путем удара бинарних астероида (Miljkovic et al., 2013 EPSL). Ове 
студије су обе биле на мети међународних научних вести, укључујући 
енглески New Scientist и амерички Physics Today.  
Публикација објављена у часопису Science (2013) под вођством др Миљковић 
прегледана је преко 25,000 пута (статистика преузета са Altrmetric.com) и 
хетероцитирана 36 пута (Google citations, проверено септембра 2017). 
 
Укратко 

• 17 радова у међународним научним часописима (у вредности преко 70 
нормираних поена) у последњих 10 година 




