
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

ODJEL ZA ANGLISTIKU 

Zadar, 13. PROSINCA 2019. 

PRIJAVE I OBRANE ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA U AKAD. GOD. 2019./2020. 

Teme završnog rada prijavljuju se do kraja V. semestra, a teme diplomskog rada do kraja III. 

semestra. 

Obrasce za prijavu rada studenti mogu podignuti u tajništvu Odjela ili preuzeti s web stranice Odjela 

za anglistiku. Mentor na obrazac upisuje temu radnje. Ispunjeni obrazac student vraća u tajništvo 

Odjela. Obrasci se prosljeđuju Stručnom vijeću Odjela koje mora odobriti temu. 

Mentori za završni rad u akad. god. 2019./2020. su izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić, doc. dr. sc. Lidija 

Štrmelj, izv. prof. dr. sc. Rajko Petković, doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta, izv. prof. dr. sc. Marko Lukić, 

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić, doc. dr. sc. Sanja Škifić, doc. art. Tomislav Kuzmanović, dr. sc. Monika 

Bregović i dr. sc. Zlatko Bukač. 

Odlukom Stručnog vijeća Odjela svaki od navedenih nastavnika može biti mentor minimalno trojici 

studenata. Kvota za pisanje završnih radova je 30 studenata, a prijava završnih radova je u tajništvu 

Odjela. 

Mentori za diplomski rad u akad. god. 2019./2020. su izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić, izv. prof. dr. sc. 

Rajko Petković, doc. dr. sc. Lidija Štrmelj, doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta, izv. prof. dr. sc. Marko Lukić, 

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić, doc. dr. sc. Sanja Škifić, doc. art. Tomislav Kuzmanović, doc. dr. sc. 

Anna Martinović. 

Komentori za diplomski rad su dr. sc. Monika Bregović i dr. sc Zlatko Bukač. 

Odlukom Stručnog vijeća Odjela svaki od navedenih nastavnika može biti mentor ili komentor 

minimalno četvorici studenata. 

Studenti minimalno tjedan dana prije obrane predaju kopiju indeksa tajnici koja provjerava jesu li 

položili sve ispite i ostvarili dovoljno ECTS bodova iz studija Anglistike i time stekli uvjete za pristup 

obrani. 

Rokovi za obranu završnih i diplomskih radova u akad. god. 2019./2020. su: 

- od 17. veljače do 21. veljače 2020. (samo za apsolvente); 

- od 16. ožujka do 20. ožujka 2020. (samo za apsolvente); 

- od 14. travnja do 20. travnja 2020. (samo za apsolvente); 

- od 06. srpnja do 10. srpnja 2020. 

- od 24. rujna do 30. rujna 2020. 

Pravilnik o završnom radu i Pravilnik o diplomskom radu nalaze se na web stranici Odjela za 

anglistiku.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     Iz Odjela 


