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SVEČANA PROMOCIJA PRVOSTUPNIKA FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I  
ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJ U KALENDARSKOJ 2014. GODINI, 

ODRŽAT ĆE SE  

20. travnja 2015. s početkom u 11:00 sati 
U SVEČANOJ DVORANI SVEUČILIŠTA U ZADRU, OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV,2 

 

 

PROMOVENTI:  

1. BAJLO MARGARITA        sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

                                          španjolskog jezika i književnosti 

2. BARAĆ BLAŽENKA          sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

        talijanskog jezika i književnosti 

3. BARADA MARTINA         sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

        ruskog jezika i književnosti 

4. BAŠICA IVANA                 sveučilišna prvostupnica  ruskog jezika i književnosti i  

        španjolskog jezika i književnosti 

5. BATUR DINA                     sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

        talijanskog jezika i književnosti 

6. BERAČ ANJA                     sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

        njemačkog jezika i književnosti 

7. BIJUKLIĆ ANA                  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

        engleskog jezika i književnosti 

8. CUNJAK VEDRANA         sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

                      španjolskog jezika i književnosti 

9. EŠKINJA SABINA         sveučilišna prvostupnica  talijanskog jezika i književnosti i 

             španjolskog jezika i književnosti 

10. GAČIĆ VEDRANA          sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti 

        i španjolskog jezika i književnosti 

11. GRCIĆ ANĐELA                sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti 

        i ruskog jezika i književnosti 

12. JEDVAJ SANELA         sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti  

                                             i talijanskog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) 

13. KAPOR MARIJA                sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

        talijanskog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) 

14. MARIĆ IVA                       sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti  

                     i pedagogije 

15. MATEZOVIĆ INES           sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti  

                                             i španjolskog jezika i književnosti 

16. MILIČEVIĆ LANA            sveučilišna prvostupnica  engleskog jezika i književnosti i 

                                                  španjolskog jezika i književnosti 

http://www.unizd.hr/francuski


SVEUČILIŠTE U ZADRU    

UNIVERSITAS STUDIORUM IADERTINA  

Odjel za francuske i iberoromanske studije  

Obala kralja Petra Krešimira IV 2, HR-23000 Zadar, ☏:  +385 (0)23 200 526  〠 +385 (0)23 200 529 

 

Obala kralja Petra Krešimira IV 2, HR-23000 Zadar (Croatia) Tel. +385 (0)23 200 526  Fax +385 (0)23 200 529 

Web: http://www.unizd.hr/francuski  E-mail: tfrleta@unizd.hr, mkuzmar@unizd.hr 

 

 
17. MUŽIĆ ANTEA                  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

                                                španjolskog jezika i književnosti  

18. PAUŠIĆ DAJANA              sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

                                             grčkog jezika i književnosti 

19. PRIBETIĆ TEA                   sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

                      engleskog jezika i književnosti 

20. PRNJAT PETRA                 sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                                                       španjolskog jezika i književnosti 

21. SALOPEK ANITA              sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i 

                       španjolskog jezika i književnosti 

22. SANADER MARIJANA     sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti i  

                                                       talijanskog jezika i književnosti  

23. STANOVIĆ MATEA         sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti  

                                                              i ruskog jezika i književnosti 

24. VARAŽDINAC INES         sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti  

                    i francuskog jezika i književnosti 

25. VIDOŠ MARINA                sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i književnosti  

                       i latinskog jezika i rimske književnosti 

26. VRANJEŠEVIĆ                  sveučilišna prvostupnica  francuskog jezika i   

TAMARA-BJANKA           književnosti i  španjolskog jezika i književnosti                                                            

       

27. VUČKOVIĆ                        sveučilišna prvostupnica  talijanskog jezika i književnosti    

ANAMARIJA                      (prevoditeljski smjer) i španjolskog jezika i književnosti    

                               

28. ŽILIĆ TANJA                     sveučilišna prvostupnica  španjolskog jezika i književnosti i  

       ruskog jezika i književnosti 

 

U Zadru, 14.4.2015. 
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