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SVEČANA PROMOCIJA PRVOSTUPNIKA FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I  
ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJ U 2012. GODINI, ODRŽAT ĆE SE U 

PONEDJELJAK, 29.4.2013. s početkom u 11:00 sati 
U SVEČANOJ DVORANI SVEUČILIŠTA U ZADRU, OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV,2 

 

Trošak promocije iznosi 100,00 kn koje studenti mogu uplatiti na blagajni Sveučilišta ili općom 
uplatnicom u bancu, pošti ili Fini na : 

žiro-račun Sveučilišta: 2330003-1100163243 

poziv na broj: 11912-OIB studenta (upisati) 

 

Mole se studenti da do promocije donesu uplatnicu u tajništvo Odjela, i obvezno što prije, 
potrvde svoj dolazak ili odsutnost s promocije mailom, telefonski ili osobno. 

 

PROMOVENTI:  

1. KARMEN BEVANDA  sveučilišna prvostupnica  talijanskog  jezika i književnosti i 

                                     španjolskog jezika i književnosti 

                                                   

2. SLAVICA BLAŽIĆ  sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i  

                                       talijanskog jezika i književnosti 

 

3. ANA BOGNAR  sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i         

                           filozofije   

 

4. LUCIJA BOJKIĆ sveučilišna  prvostupnica  francuskog jezika i književnosti  

                                 i španjolskog jezika i književnosti 

 

5. TENA  BULJANOVIĆ sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i   

                                    engleskog jezika  jezika i književnosti   

6. ANA  ČARIJA   sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i   

                         talijanskog jezika  jezika i književnosti   

 

7. ANA DELIMAR  sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i  

                              ruskog jezika i književnosti   

 

8. MARIJA DOBEC sveučilišna  prvostupnica  francuskog jezika i književnosti  

                                        i španjolskog jezika i književnosti 
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9. IVAN GENDA sveučilišni prvostupnik  francuskog jezika i književnosti i filozofije 

                                  

10. ANDREA GRAŠO sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i  

                              latinskog  jezika i rimske književnosti   

11. VIDA GRUJIĆ    sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i   

                          talijanskog jezika  jezika i književnosti   

 

 

12. MARTA JAKOVLJEV sveučilišna  prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i              

                                    engleskog jezika i književnosti 

 

13.  HRVOJE JEDVAJ sveučilišni prvostupnik  francuskog jezika i književnosti  

                                    i španjolskog  jezika i književnosti  

 

14. ALEN JOSIĆ  sveučilišni prvostupnik  francuskog jezika i književnosti i  

                          njemačkog jezika i književnosti  

 

15. LUCIJA JUSTIĆ sveučilišna prvostupnica  španjolskog  jezika i književnosti i          

                                engleskog  jezika i književnosti 

           

16. MARIO KATIĆ  sveučilišni  prvostupnik  engleskog jezika i književnosti i  

                          španjolskog  jezika i književnosti 

 

17. MATEA TAMARA KRPINA sveučilišna prvostupnica francuskog  jezika i    

                                              književnosti  i talijanskog jezika i književnosti 

 

18. LEA KVARANTAN sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                                 njemačkog jezika i književnosti 

 

19. STJEPANA LUKAŠEVIĆ  sveučilišna prvostupnica  engleskog jezika i književnosti    

                                           španjolskog i jezika i književnosti 

                                                                        

20. MARINA MAVRIČEK sveučilišna prvostupnica  španjolskog  jezika i književnosti i          

                                     ruskog jezika i književnosti 

 

21. KRISTINA MITROVIĆ sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                                             talijanskog jezika i književnosti 

 

22. IRENA MOČIĆ sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti  i       

                            talijanskog jezika i književnosti  



     

23. ŽANA MODRIĆ   sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                                  ruskog jezika i književnosti                                       

       

24. JELENA OBLAK  sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i 

                                   ruskog jezika i književnosti 

 

25. PALADINA NINA sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i filozofije     

                                          

 

26. LUCIJA PERIĆ sveučilišna prvostupnica francuskog  jezika i književnosti i talijanskog  

                         jezika i književnosti   

 

27. MATEA PERKOVIĆ sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i  

                                  ruskog jezika i književnosti              

 

28. IVANA PRPIĆ  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                              talijanskog jezika i književnosti   

 

29. KRISTINA RUBELJ   sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti i  

                                          ruskog jezika i književnosti   

 

30. MILANA SEKULIĆ sveučilišna prvostupnica engleskog jezika i književnosti  i   

                                španjolskog  jezika i književnosti 

 

31. IVONA SRŠEN  sveučilišna prvostupnica španjolskog jezika i književnosti  i  

                                             njemačkog jezika i književnosti 

 

32. KATHARINA NEDJELJKA ŠABIĆ sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i  

                                                                                    književnosti i engleskog  jezika i književnosti   

 

33. IVANA TEPEH sveučilišna prvostupnica španjolskog jezika i književnosti  i   

                                            engleskog jezika i književnosti 

 

34. ŽELJANA ZOKIĆ sveučilišna prvostupnica španjolskog jezika i književnosti  i                                                 

                                                 sociologije 

 

                                                      Odjel za francuske i iberoromanske studije 

 

 

U Zadru, 4.4.2013. 


