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Научно-истраживачки резултати:
1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске
и картографске публикације међунардног значаја (М10).
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2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја, научна
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3. Зборници са међународних научних скупова (М30):
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4. Монографије националног значаја (М40):
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5. Радови у часописима националног значаја (М50):
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6. Предавања по позиву на скуповима националног значаја (М60):
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Квалитативна оцена научног доприноса
Значај научних резултата
Највећи део истраживачких активности Мирославе Вукчевић је усмерен на истраживање
анизотропије и убрзања космичких зрака у турбулентној међузвезданој средини, као и
примене солитонских решења у динамици спиралних галаксија.
Од 2019. године примењује нелинеарну динамику на унутрашњи део галаксије изводећи
вртложно силотонско решење које се даље може применити на испитивање утицаја

нелинеарних ефеката на динамику акреционих дискова. Слично решење добијено је и за
јоносферу при чему се посебно води рачуна о условима под којима такво решење постоји.
Добијене су по први пут структуре у околини екватора које до сада теоријски није било
могуће одредити. Радови из ових области објављени су у врхунском и истакнутом
часопису међународног значаја. Ове године објављен је рад у врхунском међунардном
часопису који се бави испитивањем утицаја нелинеарних ефеката у динамици спиралних
галаксија и изведен је израз за ротациону брзину који подржава профил брзине добијен
из посматрања.
Учешће у пројектима у земљи и иностранству
Сарадник на пројекту ОИ 171006 Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, 2013.-2018.
Сарадник на пројекту ОИ 171001 Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, 2018.-2019.

Међународна сарадња и активност у научно-стручним друштвима
Др Мирослава Вукчевић је била позвана да одржи предавање на Семинару који је
организован поводом именовања Професора З. Јошиде за генералног директора
Националног института за нуклеарне науке, а са места начелника департмента за
Напредне науке Универзитета у Токију, март 2021. Такође, одржала је запажено
предавање на Математичком институту САНУ, октобар 2020.
Рецензирала је неколико радова у часописима The Astrophysical Journal Letters
(категорисан М21а), Frontier Sciences (категорисан М22) и EPJD (категорисан М23).
Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем:
На основу анализе поднетог материјала о научном раду и доприносу др Мирославе
Вукчевић, као и на основу личног познавања кандидата, закључујемо да кандидат у
потпуности испуњава све услове за реизбор у звање научни сарадник предвиђене
„Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача“ Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Др Мирослава Вукчевић је остварила
оригиналне научне резултате из области примене солитонских нелинеарних таласа у
динамици спиралних галаксија и јоносфери које је објавила у више међународних
часописа и саопштила на већем броју међународних скупова. По броју и категорији
објављених радова, кандидат у потпуности испуњава све квантитативне услове потребне

за реизбор у тражено звање, а прегледом осталих активности кандидата, констатовано је
да испуњава и све неопходне квалитативне услове.
Имајући у виду све претходно изложено сматрамо да су испуњени сви услови за
РЕИЗБОР др Мирославе Вукчевић у звање НАУЧНИ САРАДНИК.
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