
 

SVEČANA PROMOCIJA PRVOSTUPNIKA FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I  
ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJ U KALENDARSKOJ 2013. GODINI, 

ODRŽAT ĆE SE U petak, 13. lipnja s početkom u 15:30 sati 
U SVEČANOJ DVORANI SVEUČILIŠTA U ZADRU, OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV,2 

 

Trošak promocije i diplome (bez kupnje kape) iznosi 100,00 kn koje studenti mogu uplatiti na 
blagajni Sveučilišta ili općom uplatnicom u banci, pošti ili Fini na : 

IBAN Sveučilišta: HR5323 3 0003 1 100163243    

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. 

Mole se studenti da obvezno budu pola sata ranije (u 15:00 sati) ispred tajništva Odjela kako bi na 
vrijeme obukli toge i smjestili se po abecednom redu u Svečanoj dvorani. 

Studenti koji su spriječeni sudjelovati na svečanosti mogu osobno, ili netko u njihovo ime, predići 
Dopunsku ispravi i Diplomu u tajništvu Odjela nakon promocije. Molimo da se obvezno javi u 
tajništvo ime osobe koja će potpisati primitak dokumenata. 

 

PROMOVENTI:  

1. ABAZA ANDREA   sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

                                   španjolskog jezika i književnosti 

2. BALEN TEA    sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

ruskog jezika i književnosti 

3. BARBARIĆ LUCIJA   sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

talijanskog jezika i književnosti 

4. BATINOVIĆ STANA  sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

francuskog jezika i književnosti 

5. BEŠKER DUBRAVKA  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

latinskog jezika i književnosti 

6. BILIĆ LEA    sveučilišna prvostupnica  talijanskog jezika i književnosti i 

španjolskog jezika i književnosti 

7. BRAJKOVIĆ ANITA  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

              grčkog jezika i književnosti 

8. BRTAN ANJA              sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

  španjolskog jezika i književnosti 

9. DOMINIS PETRA   sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti 

i pedagogije 

10. ETEROVIĆ JOZICA    sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

              ruskog jezika i književnosti 

11. KAČAN LUCIA   sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

latinskog jezika i književnosti 

12. KOZIĆ MAGDALENA  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

talijanskog jezika i književnosti 

13. KOŽUL MATEA   sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

              ruskog jezika i književnosti 



14. LADAN KRUNOSLAV  sveučilišni prvostupnik  španjolskog jezika i književnosti  

               i filozofije 

15. LUŠIĆ TEA             sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

              pedagogije 

16. MATIJAŠ ANTONIA  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i    

                                          pedagogije 

17. MILJANOVIĆ KATIJA  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

                                         španjolskog jezika i književnosti 

18. MIRKOVIĆ TANJA   sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i talijanskog  

            jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) 

19. MRMIĆ IVANA         sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

  španjolskog jezika i književnosti 

20. MUŠURA JOSIPA      sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

            francuskog jezika i književnosti 

21. PANDUROV PETRA  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                                              talijanskog jezika i književnosti 

22. PAVKOVIĆ MARIJANA  sveučilišna prvostupnica  pedagogije i  

            francuskog jezika i književnosti 

23. PERKOVIĆ LUCIA   sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                                             talijanskog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) 

24. PETROVIĆ MATEA  sveučilišna prvostupnica  talijanskog jezika i književnosti  

                     (prevoditeljski smjer) i španjolskog jezika i književnosti 

25. RUBIĆ BLANKA       sveučilišna prvostupnica francuskog jezika i književnosti  

         i filozofije 

26. STRIŽIĆ MATEA       sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti  

            i filozofije 

27. ŠEMIGA KARLA       sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

  engleskog jezika i književnosti 

28. ŠINDIJA ANAMARIJA  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

        talijanskog jezika i književnosti 

29. TKALČEC BOJANA  sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

                 njemačkog jezika i književnosti 

30. TOMIĆ IVA             sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

  talijanskog jezika i književnosti 

31. VIŠIĆ IVANA             sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

            talijanskog jezika i književnosti 

32. VUKSAN IVA             sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

           talijanskog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) 

33. ZARADIĆ KATARINA  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

              ruskog jezika i književnosti 

34. ŽURIĆ NIKOLINA     sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                 talijanskog jezika i književnosti 

35. ŽUŽUL IVAN              sveučilišni prvostupnik  francuskog  jezika i književnosti i sociologije 


