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Dekanova nagrada 
 
 
2014./2015. 
Gabrijela Crnjak, studentica II. godine dvopredmetnog diplomskog studija Engleskog jezika i 
književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) za prosjek ocjena 5,000 
Nikolina Baić, studentica II. godine jednopredmetnog diplomskoga studija Hrvatskoga jezika 
i književnosti, za prosjek ocjena 5,000 
Bonita Poslončec, studentica III. godine dvopredmetnog preddiplomskoga studija 
Mađarskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti, za prosjek ocjena 4,712 
Monika Pejičić, studentica III. godine jednopredmetnoga preddiplomskoga studija Hrvatskoga 
jezika i književnosti, za prosjek ocjena 4,658 
 
 
2013./2014.  
Mirjana Marković, studentica III. godine dvopredmetnog preddiplomskog studija Engleskog 
jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti za prosjek ocjena 4,850  
Ana Horvat, studentica III. godine jednopredmetnog preddiplomskog studija Psihologije za 
prosjek 4,350  
Sara Delač, studentica III. godine jednopredmetnog preddiplomskog studija Psihologije za 
prosjek 4,350  
Mateja Brkić, studentica II. godine dvopredmetnog diplomskog studija Pedagogije i povijesti 
za prosjek ocjena 5,000  
Katarina Ćosić, studentica II.godine dvopredmetnog diplomskog studija Pedagogije i povijesti 
za prosjek ocjena 5,000  
Eldina Lovaš, studentica II.godine dvopredmetnog diplomskog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti i povijesti za prosjek ocjena 5,000  
Žana Horvat, studentica II.godine jednopredmetnog diplomskog studija Njemačkog jezika i 
književnosti (nastavnički smjer) za prosjek ocjena 4,940 
 
 
2012./2013.  
Damir Sekulić, student III. godine dvopredmetnog preddiplomskog studija Filozofije i 
engleskog jezika i književnosti za prosjek ocjena 4,813  
Anja Kit, studentica III. godine jednopredmetnog preddiplomskog studija Psihologije za 
prosjek ocjena 4,781  
Nikolina Rebrina, studentica II. godine jednopredmetnog diplomskog studija Hrvatskog jezika 
i književnosti  
(nastavnički smjer) za prosjek ocjena 5,000  
Marija Matulin, studentica II. godine dvopredmetnog diplomskog studija Pedagogije i povijesti 
(nastavnički smjer) za prosjek ocjena 5,000.  
 
 
2011./2012.  
Uroš Barjaktarević, student III. godine dvopredmetnog preddiplomskog studija Engleskog 
jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti za prosjek ocjena 4,912  
Mirjana Foro, studentica III. godine jednopredmetnog preddiplomskog studija Hrvatskog 
jezika i književnosti za prosjek ocjena 4,760  
Ivona Sabljak, studentica II. godine jednopredmetnog diplomskog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti (nastavnički smjer) za prosjek ocjena 5,000  
Zvonimir Glavaš, student II. godine dvopredmetnog diplomskog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti i povijesti (nastavnički smjer) za prosjek ocjena 5,000.  
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2010./2011.  
Maja Markač, studentica III. godine jednopredmetnog preddiplomskog studija Hrvatskog 
jezika i književnosti za prosjek ocjena 4,840  
Suzana Režić, studentica III. godine dvopredmetnog preddiplomskog studija Engleskog jezika 
i književnosti i Mađarskog jezika i književnosti za prosjek ocjena 4,900  
Marijana Ivić, studentica II. godine jednopredmetnog diplomskog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti (nastavnički smjer) za prosjek ocjena 5,000  
Andrea Vučetić, studentica II. godine dvopredmetnog diplomskog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti (nastavnički smjer) i Povijesti (nastavnički smjer) za prosjek ocjena 5,000. 
 
 
2009./2010.  
Maja Vonić, studentica II. godine diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost i Povijest, 
prosjek ocjena 5,00  
Andrea Prelog, studentica II. godine diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost, prosjek 
ocjena 5,00 
 
 
2008./2009.  
Jelena Škrbić, studentica II. godine diplomskog studija Engleski jezik i književnosti 
(prevoditeljski smjer) i Pedagogija, prosjek ocjena 5,00  
Domagoj Kostanjevac, student II. godine diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost i 
Pedagogija, prosjek ocjena 5,00 
 
 
2007./2008.  
Martina Sudarić, studentica Psihologije, prosjek ocjena 4,87.  
Rahaela Varga, studentica Engleskoga jezika i književnosti i pedagogije, prosjek ocjena 4,87.  
 
 
2006./2007.  
Tihana Rikert, studentica Hrvatskoga jezika i književnosti, prosjek ocjena 5,00.  
Maja Balatinac, studentica Pedagogije i njemačkoga jezika i književnosti, prosjek ocjena 4,88.  
 
 
2005./2006.  
Tena Velki, studentica Psihologije, prosjek ocjena 4,84.  
Tanja Kuprešak, studentica Psihologije, prosjek ocjena 4,78.  
 
 
2004./2005.  
Andrea Plavšić, studentica Knjižničarstva i hrvatskoga jezika i književnosti, prosjek ocjena 
4,69.  
Borko Baraban, student Hrvatskoga jezika i književnosti, prosjek ocjena 4,92. 
 
 
2003./2004.  
Helena Car, studentica Biologije i kemije, prosjek ocjena 4,80.  
Goran Tanacković, student Hrvatskoga jezika i književnosti, prosjek ocjena 5,00. 
 
 
2002./2003.  
Marija Viljevac, studentica Biologije i kemije, prosjek ocjena 4,52.  
Maja Vešligaj, studentica Glazbene kulture, prosjek ocjena 4,73. 
 



3 
	

 
2001./2002.  
Renata Kasa, studentica Glazbene kulture, za izniman uspjeh tijekom studija s prosjekom 
ocjena 4,77.  
Lana Mayer, studentica Engleskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti, za 
izniman uspjeh tijekom studija s prosjekom ocjena 4,69. 
 
 
2000./2001.  
Ivana Majcen, studentica Hrvatskoga jezika i književnosti, prosjek ocjena tijekom studija 4,72.  
Filip Stević, student IV. g. studija Biologija i kemija, prosjek ocjena tijekom studija 4,43.  


