
 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
DOKTORSKA ŠKOLA  
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za upis na poslijediplomski 
interdisciplinarni sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA 
 
Na temelju Natječaja za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

Komunikologija u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Povjerenstvo za provedbu Natječja za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni 

studij Komunikologija u skladu s Odlukom Vijeća Doktorske 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 Komunikologija, 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. Krešimir Dabo 98 
2. Andreja Pavlović 97 
3. Tomislav Klauški 96 

4. 
Sandro Baričević 
Silvija Londero 
Daria Mateljak 

94 

5. 
Ivana Mitar 
Branimir Felger 

93 

6. Ivona Radić 92 
7. Ivana Šijaković 90 
8. Goran Grošinić 89 
9. Petar Štefanić 88 
10. Ana Gongola 87 

11. 
Martina Sokač Saraga 
Zdravka Jagić 

86 

12. 

Eta Rozman Sokač 
Vlatka Šelimber 
Rosanda Lovrić 
Dubravka Vujnović Radaković 

85 

 Ukupno 19 pristupnika  
13. Kata Barać 81 
14. Paula Baburić 79 
15. Ivana Mašić 75 

 Sveukupno 22 pristupnika  
16. Hrvoje Lončarević 32* 



 
Prema rang listi pristupnika Povjerenstvo je utvrdilo da pristupnici pod rednim brojem 1. do 

12. ispunjavaju uvjete za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij 

Komunikologija. 

 

Također, prema rang listi Povjerenstvo je utvrdilo da 3 pristupnika imaju jednak broj bodova 

(94 boda) i dijele 4. mjesto na rang ljestvici, 2 pristupnika na 5. mjestu imaju jednak broj 

bodova (93 boda) i dijele 5. mjesto na rang ljestvici, 2 pristupnice na 11. mjestu imaju jednak 

broj bodova (86 boda) i dijele 11. mjesto, te 4 pristupnice na 12. mjestu imaju jednak broj 

bodova (85 bodova) i dijele 12. mjesto. 

 

Pristupnice pod rednim brojevima 13., 14. i 15. prema ostvarenim bodovima izvan su upisne 

kvote utvrđene Odlukom Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku od 13. studenoga 2015. godine i ne ostvaruju pravo upisa. 

 

*Pristupnik pod rednim brojem 16. nije pristupio u predviđeno vrijeme II. razini odabira 

kandidata te je time isključen iz daljnjeg postupka provedbe Natječaja i ne ostvaruje pravo 

upisa. 

 

Slijedom navedenog Povjerenstvo je utvrdilo da ukupno 11 pristupnika ima isti broj bodova, 

stoga je odlučilo da ukupno 19 pristupnika prema ostvarenim bodovima na rang ljestvici 

ostvaruje pravo upisa u I. godinu poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 

Komunikologija, stoga je upisna kvota povećana za sedam (7) upisnih mjesta.    

 
 
 

Povjerenstvo poslijediplomskog interdisciplinarnog 
 sveučilišnog studija Komunikologija: 
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