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Rektorova nagrada 
 
 
 
2014./2015. 
Hana Marčetić, studentica II. godine jednopredmetnog diplomskog studija Informatologije za 
izvrstan seminarski rad iz predmeta Informacijsko društvo pod nazivom „Religija u 
postmodernom informacijskom društvu“. 
Mia Filipov, studentica I. godine dvopredmetnog preddiplomskog studija Hrvatskoga jezika i 
književnosti i pedagogije za izvrstan interaktivni i intermedijalni seminarski rad iz predmeta 
Slavenska pisma pod nazivom „Pisma sljubljena u potenciji“. 
 
 
2013./2014. 
Ivana Buljubašić (prosjek ocjena: 5,00) i Nikolina Rebrina (prosjek ocjena: 5,00), studentice 
II. godine diplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti za seminarski rad „Rječnik 
osječkoga žargona“. 
Andrea Delić (prosjek ocjena: 4,77), Sanja Grizelj (prosjek ocjena: 4,77) i Tihana Stepić 
(prosjek ocjena: 4,41) studentice II. godine diplomskoga studija Psihologije za seminarski rad 
„Smanjenje roditeljske manipulacije djecom u postupku rastave braka“.  
 
 
2012./2013.  
Pavao Nujić i Emanuela Kuliš, studenti I. godine diplomskog studija Pedagogije za izvrstan 
seminarski rad iz predmeta Medijska pedagogija pod nazivom „Mediji i kulturološki 
imeprijalizam“.  
Maja Horvat i Tanja Krstanović, studentice II. godine diplomskog studija Informatologije za 
izvrstan seminarski rad ,, Višejezično predmetno označivanje'' 
 
 
2011./2012.  
Sanja Heraković (prosjek ocjena: 4,33), Mia Jurić (prosjek ocjena: 3,97) i Sonja Smojver 
(prosjek ocjena: 4,61), studentice III. godine preddiplomskoga studija Hrvatskoga jezika i 
književnosti za seminarski rad „Glagoljica u eksperimentalnom filmu“,  
Suzana Režić (prosjek ocjena: 4,88), studentica III. godine preddiplomskoga studija 
Engleskoga jezika i književnosti i mađarskoga jezika i književnosti za seminarski rad „Manifest 
Destiny or How and Why Destiny Became Manifest“  
 
 
2010./2011.  
Tamara Damjanović, studentica II. godine diplomskog jednopredmetnog studija Hrvatskog 
jezika i književnosti za seminarski rad s temom „Govor mržnje“.  
Iva Sopka, studentica II. godine diplomskog studija Informatologije za seminarski rad s temom 
„Korisničke oznake sadržaja (tagovi) ili predmetne oznake knjižnica?“  
 
 
2009./2010.  
Ana Bede, studentica II. godine diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost i Engleski jezik 
i književnost za izvrstan stručni rad iz predmeta Metodika nastave književnosti pod nazivom 
„Problemsko-stvaralački pristup djelu Smrt Smail age Čengića Ivana Mažuranića“.  
Dino Krupić, student III. godine diplomskog studija Psihologija za izvrstan seminarski rad iz 
predmeta Psihologija ličnosti pod nazivom „Konstrukcija interakcionističkog upitnika 
temperamenta prema revidiranoj Teoriji osjetljivosti na potkrepljenje“. 
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2008./2009.  
Dinko Petriševac, student I. godine sveučilišnoga diplomskog studija Hrvatski jezik i 
književnost, za izvrstan seminarski rad „Odom baštine usuprot tradiciji“ iz predmeta Stilistika.  
Marina Tomić, studentica I. godine sveučilišnoga diplomskog studija Hrvatski jezik i 
književnost, za umjetničko djelo; samostalnu zbirku pjesama „Nastavak zelene priče“.  
 
 
2007./2008.  
Brankica Pavić, studentica IV. godine Hrvatskoga jezika i književnosti, za izvrstan seminarski 
rad "Usporedna analiza pjesničkoga teksta Borbena Vladović "Vizualna pjesma za djecu" s 
odabranim filmskim predlošcima".  
Zrinka Serdarušić i Dubravka Martinović, studentice IV. godine Hrvatskoga jezika i 
književnosti, za izvrsno umjetničko djelo "Lelujaste sjene" (prema literarnom predlošku Jame, 
Ivana Gorana Kovačića).  
 
 
2006./2007.  
Sara Kakuk i Jelena Blažević, studentice II. godine Pedagogije i povijesti, za izvrstan 
seminarski rad "Stavovi i iskustva studenata pedagogije o studiranju prema Bolonjskom 
procesu".  
Aleksandra Đuričić, studentica IV. godine Hrvatskoga jezika i književnosti, za izvrstan 
seminarski rad "Utjecaj Bogoslava Šuleka na kasnije leksikografe".  
 
 
2005./2006.  
Mirjana Bučar, studentica II. godine studija Knjižničarstvo i hrvatski jezik i književnosti, za 
izvrstan seminarski rad "Kategorija živosti u hrvatskom jeziku".  
Tatjana Turković, studentica III. godine Studija psihologije, za izvrstan seminarski 
"Istraživanja stavova o ravnopravnosti spolova u gradskim i seoskim sredinama na području 
Slavonije i Dalmacije". 
 
 
2004./2005.  
Lana Jakobović, studentica IV. g., Engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost, 
za izvrstan seminarski rad "Position of women in the plays The Glass managerie and A 
Streetcar Named Desire by Tenessee Williams".  
Ivana Kukovec, studentica IV. g. Knjižničarstva i hrvatskoga jezika i književnosti, za izvrstan 
seminarski rad "Razvoj čitateljskih navika u obitelji – od rođenja do ljubavi prema knjizi".  
 
 
2003./2004.  
Tina Varga, studentica IV. g. Hrvatskoga jezika i književnosti, za izvrstan seminarski rad 
"Sinonimi u rječniku Dizionario italiano, latino, ilirico Ardelija Della Belle".  
Marko Jozić, student IV. g. Biologije i kemije, za izvrstan seminarski rad "Utjecaj MDMA na 
ponašanje laboratorijskih miševa u plus-labirintu, te utjecaj na djelovanje enzima acetilkolin-
esteraze".  
 
 
2002./2003.  
Blaženka Brlošić, studentica Hrvatskoga jezika i književnosti, za izvrstan seminarski rad 
"Uskršnji ručak kod Sv. Ivana".  
Ivna Štolfa, studentica Biologije i kemije, za izvrstan seminarski rad "Proteomički pristup 
analizi reakcije riže na sušu i različit salinitet". 
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2001./2002.  
Igor Miklavčić, student IV. g. studija Fizika i politehnika, za izvrstan seminarski rad iz 
nastavnoga predmeta Astronomija pod nazivom "Radioastronomija".  
Karolina Jevicki, studentica IV. g. studija Engleski jezik i književnost i njemački jezik i 
književnost, za izvrstan seminarski rad "Substantivische Komposita mit adjektivischem 
Ersteglied im Deutschen und ihre kroatischen Entsprechungen" iz nastavnoga predmeta 
Tvorba imenica i pridjeva u suvremenom njemačkom jeziku.  
 
 
2000./2001.  
Jakov Sabljić, student II. g. studija Hrvatskoga jezika i književnosti, za seminarski rad iz 
kolegija Stara hrvatska književnost "Autobiografsko, piktoralno i autopoetičko Jannusa 
Pannoniusa", prosjek ocjena 5,00.  
Denis Detling, student IV. g. studija Povijest i njemački jezik i književnost za seminarski rad 
iz kolegija Hrvatska pravna povijest "Hrvatski staleški sabor", prosjek ocjena 4,21. 
 
 
1999./2000.  
Anita Lenđel, studentica Biologije-kemije, za postignut uspjeh u nastavi s prosjekom ocjena 
4,52  
Goran Milić, student Engleskoga jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti, za 
izvrstan seminarski rad „Igrokaz Bertholta Brechta Baal“ izložen na njemačkom jeziku pred 
studentima i profesorima na njemačkog jeziku i za postignut uspjeh u nastavi s prosjekom 
ocjena 4,52.  
 
 
1998./1999.  
Berislav Jerković, student Glazbene kulture u Osijeku i Solo pjevanja u Muzičkoj akademiji u 
Zagrebu, za postignut uspjeh u nastavi s prosjekom ocjena 5,00  
Tamara Puhalo studentica Matematika-fizike s prosjekom ocjena 4,76 
 
 
1997./1998.  
Dramska skupina studenata Njemačkog jezika i književnosti za promicanje jezične i scenske 
kulture i studentski časopis Glede za promicanje kulture hrvatskoga jezika 
 
 
1996./1997.  
Andrijana Nemet, studentica Hrvatskog jezika i književnosti za uspješan seminarski rad 
Dijalektološki opis mjesnog govora Biškupaca i uspjeh u nastavi s prosjekom ocjena 4,10  
 
 
1995./1996.  
Akademski zbor za izniman uspjeh u zemlji i inozemstvu  
Studentski časopis Aleph za promicanje književne kulture.  
 
 
1994./1995.  
Mirela Generalić, studentica Matematike-fizike za postignut uspjeh u nastavi s prosjekom 
ocjena 4,94  
Vlatka Derner, studentica Glazbene kulture s prosjekom ocjena 4,68. 


