
 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
DOKTORSKA ŠKOLA  
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za upis na poslijediplomski 
interdisciplinarni sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI 
 

Na temelju Natječaja za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski 

studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za 

provedbu Natječja za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski 

studiji u skladu s Odlukom Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku od 13. studenoga 2015. godine kojom je utvrđena bodovna vrijednost I. i II. razine 

odabira kandidata za upis u I. godinu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 

studija Europski studiji, provelo je konačni odabir kandidata, koji se temelji na ukupnom 

zbroju bodova ostvarenom prema I. i II. razini odabira kandidata. 
 

Povjerenstvo je sastavilo listu reda prvenstva (rang listu) pristupnika. Prvi na listi su 

pristupnici s najvećim ukupnim brojem bodova, a dalje slijedom ostali pristupnici prema 

redoslijedu bodova. 
 

 
Rang lista pristupnika  

 

Redni broj Ime i prezime pristupnika 
Ukupno ostvareni bodovi u 

I. i II. razini 
1. Ana Nikšić 96 

2. 
Vanja Miličević 

95 
Darija Arambašić Ćurić 

 Sveukupno 3 pristupnika  
3. Tomas Bingas 97* 

   

 Sveukupno 4 pristupnika  
 
 
Prema rang listi pristupnika Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnici pod rednim brojem 1. i 2. 

ispunjavaju uvjete za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski 

studiji. 

 

Prema rang listi dvoje pristupnika pod rednim brojem 2. imaju  jednak broj bodova (95 

bodova) i dijele 2. mjesto na rang ljestvici. 

 

 

*Pristupnik pod rednim brojem 3. u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih 

kvalifikacija („Narodne novine“ br. 158/03., 198/03., 138/06., i 45/11.) nema Rješenje Ureda 

za akademskog priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja 

studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o priznavanju inozemne visokoškolske 

kvalifikacije. Povjerenstvo je utvrdilo da će se navedenom kandidatu odobriti pravo 

naknadnog upisa ukoliko se Rješenjem utvrdi da ima završen odgovarajući studij. 
 
 
 



Povjerenstvo poslijediplomskog interdisciplinarnog 
 sveučilišnog studija Europski studiji: 

 
 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan, izvanredna profesorica, član 
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