Prof. dr. sc. Radoslav Galić roñen je 11. studenoga 1942. godine u Vinjanima, u Bosni i Hercegovini.
Osnovnu školu završio je u Posušju, a srednju školu u Požegi. Diplomirao je matematiku i fiziku na
Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu 1968. godine, te matematiku i nacrtnu geometriju na
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1975. godine. Poslijediplomski specijalistički studij
matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu završio je 1978. godine.
Poslijediplomski magistarski studij matematike završio je 1981. godine obranom magistarskog rada
„Algebarska teorija mreža krivulja“, a doktorirao je 1987. godine s disertacijom „Prilozi teoriji k –
polumreža“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1967. godine do 1977. godine prof. dr. sc. Radoslav Galić zaposlen je kao nastavnik i profesor na
osnovnoj i srednjoj školi, a od 1978. godine do 1987. godine kao asistent na Višoj Grañevinskoj školi,
odnosno na Grañevinskom fakultetu u Osijeku.
U razdoblju od 1991.-1995. godine obnašao je dužnost ravnatelja te dekana u nekoliko mandata u
razdoblju od 1995.-1997., 1999.-2001., 2001.-2003., 2005.-2007., 2007.-2009. i 2009.-2013. godine.
U razdoblju od 1998.-2000. godine obnašao je dužnost prorektora za razvitak i obnovu Sveučilišta, te
sudjelovao u izradi strategije razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod nazivom
„Program obnove i razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku do 2010. godine. U to
vrijeme vojarne „Gaj“ i „Drava“ upisane su u vlasništvo Sveučilišta; sudjelovao je u osnivanju
Veleučilišta u Požegi te Odjela za matematiku na kojem je bio i prvi privremeni pročelnik. Objavio je
više od 40 znanstvenih i stručnih radova. U znanstvenim i stručnim radovima iz područja matematike,
istražuje razne generalizacije pojma mreže, njihova svojstva i meñusobne odnose, što predstavlja
značajan doprinos suvremenoj teoriji algebarskih mreža. Objavio je i zapažene znanstvene radove iz
područja operacijskih istraživanja. Autor je 4 sveučilišna udžbenika: „Osnove linearne algebre“,
„Funkcija kompleksne varijable“, „Vjerojatnost i statistika“.
Aktivni je suradnik znanstvenih seminara Matematičkog odjela PMF-a u Zagrebu i pokretač
Matematičkog kolokvija u Osijeku. Jedan je od autora studijskog programa i predavač Matematike na
poslijediplomskom studiju Elektrotehničkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Medicinskog
fakulteta u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Medicinskog fakulteta u Mostaru.
Bio je član uredništva i jedan od osnivača znanstvenog časopisa „Mathematical Communications“ na
Sveučilištu u Osijeku, član je uredništva i predsjednik Savjeta časopisa „Tehnički vjesnik“ u
Slavonskom Brodu, te glavni urednik i osnivač časopisa International Journal of Electrical and
Computer Engineering Systems na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku.
Prof. dr. sc. Radoslav Galić je dugi niz godina aktivno uključen u mnoge društvene aktivnosti,
posebice na području znanosti i obrazovanja. Osnivač je i prvi predsjednik Udruge matematičara u
Osijeku, predsjednik Programskog savjeta za prosvjetu i kulturu Republike Hrvatske, član American
Mathematical Society i član Programskog odbora Hrvatskog društva za operacijska istraživanja,
predsjednik Prosudbene skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske za
znanstvene projekte iz znanstvenog područja matematike, predsjednik Upravnog vijeća Kliničke
bolnice Osijek, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, predsjednik Sindikata prosvjete i znanosti Republike Hrvatske te je obnašao brojne druge
važne dužnosti. U dva mandata bio je i predsjednik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije.
Jedan je od osnivača Tehnologijsko razvojnog centra u Osijeku, čiji je predsjednik Nadzornog odbora.
U suradnji s gospodarstvom promicao je razvoj Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku te je aktivno
posredovao i u zapošljavanju inženjera. Deset godina bio je član Vijeća za novčanu potporu
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Takoñer, bio je član i Vijeća za novčanu potporu

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz donatorsku pomoć poduzetnika Cesara Cusana iz
Italije, dr. sc. Radoslav Galić osnivač je i upravitelj Osječke akademske zaklade koja je do danas
stipendirala preko 200 studenata i osigurala sredstva za nabavku značajne znanstvenoistraživačke i
laboratorijske opreme u vrijednosti od preko 4.000.000,00 kuna. Osječka akademska zaklada djeluje i
danas s vlastitim prihodima te pomaže školovanju studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.
Jedan je od osnivača Lions Cluba Osijek te brojnih drugih Lions klubova u Hrvatskoj. Godine
2005./2006. bio je guverner, a sada je pastguverner Lions District 126 Hrvatske. Sudionik je foruma i
konvencija Lions International u Hong Kongu, Birminghamu, Budimpešti i Stuttgartu. Član je Družbe
Braće Hrvatskog zmaja. Nositelj je brojnih humanitarnih akcija za studente te siromašne i bolesne
grañane. Dobitnik je više nagrada i priznanja.
Počasno znanstveno-nastavno zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Radoslavu Galiću, umirovljenom
redovitom profesoru u trajnom zvanju Elektrotehničkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Senat je dodijelio 28. studenoga 2013. godine počasno znanstveno-nastavno
zvanje professora emeritusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zbog iznimnog
znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u znanstvenom polju matematike te značajnog društvenog
doprinosa razvoju Elektrotehničkog fakulteta i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

