
PROMOCIJA MAGISTARA  

14. prosinca 2018. u 10,00 sati po studijskim grupama 

1. Pedagogija i povijest, nastavnički smjer 

2. Engleski jezik i književnost, prevoditeljski smjer i povijest, nastavnički smjer 

3. Engleski jezik i književnost, prevoditeljski smjer i hrvatski jezik i književnost, 

nastavnički smjer 

4. Filozofija, nastavnički smjer i hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer 

5. Filozofija, nastavnički smjer i engleski jezik i književnost, prevoditeljski smjer 

6. Filozofija, nastavnički smjer i engleski jezik i književnost, nastavnički smjer 

7. Filozofija, nastavnički smjer i pedagogija 

8. Njemački jezik i književnost, nastavnički smjer 

9. Njemački jezik i književnost, nastavnički smjer i hrvatski jezik i književnost,   

nastavnički smjer 

10. Njemački jezik i književnost, prevoditeljski smjer i hrvatski jezik i književnost,   

nastavnički smjer 

11. Njemački jezik i književnost, nastavnički smjer i povijest, nastavnički smjer 

 

PROMOCIJA MAGISTARA 

14. prosinca 2018. u 13,00 sati po studijskim grupama 

1. Hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer i pedagogija 

2. Psihologija 

 

PROMOCIJA MAGISTARA  

15. prosinca 2018. u 10,00 sati po studijskim grupama 

1. Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer  i hrvatski jezik i književnost, nastavnički 

smjer 

2. Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer i njemački jezik i književnost, nastavnički 

smjer 

3. Engleski jezik i književnost, prevoditeljski smjer i njemački jezik i književnost, 

prevoditeljski smjer 

4. Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer i pedagogija 

5. Engleski jezik i književnost, prevoditeljski smjer i pedagogija 

6. Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer i povijest, nastavnički smjer 

7. Nakladništvo i engleski jezik i književnost, prevoditeljski smjer 

 

 

 

 



PROMOCIJA MAGISTARA  

15. prosinca 2018. u 13,00 sati po studijskim grupama 

1. Mađarski jezik i književnost, komunikološki smjer i hrvatski jezik i književnost, 

nastavnički smjer 

2. Mađarski jezik i književnost, komunikološki smjer i engleski jezik i književnost, 

nastavnički smjer 

3. Mađarski jezik i književnost, komunikološki smjer i engleski jezik i književnost, 

prevoditeljski smjer 

4. Hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer 

5. Hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer i povijest, nastavnički smjer 

6. Hrvatski jezik i književnost, književnoistraživački smjer 

7. Informatologija 

8. Informatologija i informacijske tehnologije 

9. Nakladništvo i informacijske tehnologije 

  

 

 

 

 

 

 

 


