Prof. dr. sc. Mladen Novosel roñen je 23. rujna 1925. godine u Slavonskom Brodu. Realnu
gimnaziju završio je 1944. u Požegi. Diplomirao je 1956. na Strojarskom odjelu tehničkog
fakulteta u Zagrebu. Od 1957. do 1960. je naslovni asistent, a od 1964. do 1967. je stalni
predavač na Strojarsko brodograñevnom fakultetu u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje
docenta izabran je 1967. godine na visokoj tehničkoj školi u Zagrebu; 1972. godine izabran je
u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Akademski stupanj doktora tehničkih
znanosti stekao je 1974. godine. Godine 1977. izabran je u zvanje višeg znanstvenog
suradnika, 1981. godine izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika, a 1982. godine izabran je
u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu. Od 1976. do 1978. godine bio je na dužnosti prodekana za nastavu, a
od 1984. do 1986. na dužnosti dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu. Od 1964. godine sudjelovao je kao vanjski suradnik u izvoñenju nastave na
Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, a od 1993. godine je u stalnom radnom odnosu
na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Objavio je preko 50 znanstvenih i stručnih
radova, a pod njegovim mentorstvom je izrañeno 58 završnih radova na stručnim studijima,
144 diplomska rada na sveučilišnim studijima, 8 magistarskih radova i 5 doktorskih
disertacija.
Znanstvena djelatnost prof. dr. sc. Mladena Novosela temelji se na iznimnome znanstvenom
doprinosu u unaprjeñivanju industrijskih postupaka na području znanosti o čelicima, a
posebice toplinske obrade čeličnih alata i kalupa.
Prof. dr. sc. Mladenu Novoselu, redovitom profesoru u mirovini Strojarskog fakulteta u
Slavonskom Brodu, Senat je 29. lipnja 1995. godine dodijelio počasno znanstveno-nastavno
zvanje professor emeritus zbog značajnog znanstvenog doprinosa u području tehničkih
znanosti, u znanstvenom polju strojarstva, te nastavnog i stručnog rada kojim je bitno
unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prof. dr. sc. Mladen Novosel,
professor emeritus preminuo je 24. srpnja 1997. godine.

