
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-10 

Zadar, 17. listopada 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 

2018./2019. održane 17. listopada 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 11.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Ivanka Stričević, 

predsjednica Vijeća, 

 

a) Humanističko područje znanosti: 

2. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

4. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno 

područje znanosti: 

5. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić (prethodno opravdala izostanak) 

7. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 

 

 Prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 

utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, Vijeće jednoglasno 

usvaja sljedeći  

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika XII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 

akad. god. 2017./2018. 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Luke 

ANIČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo“ 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ide 

KONCANI UHAČ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Rimski lučki uređaji u Istri i njihov 

arheološki kontekst“ 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Vesne 

PASCUTTINI-JURAGE, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Topografija srednjovjekovne kamene 

plastike na području sjeverozapadne Hrvatske“ 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivane 

ZOVKO, mag. educ. hisp., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Multimodalne diskurzivne strategije na 

primjeru videoblogova na španjolskom jeziku“ 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. 

Valentine LASIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Luke na Makarskom primorju 1918. – 

2000.“ 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Samante 

PARONIĆ, mag. philol. croat. et hist., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Demografska slika 

Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga“ 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Danire 

MATIJACE, dipl. knjižničara, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Povezanost participativnog 

novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godine“ 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Klaudije MANDIĆ, dipl. bibl, studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Utjecaj pokretne 

knjižnice na smanjenje socijalne isključenosti u ruralnoj sredini“ 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Martine LUČIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. philol. franc., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Egzotično u putopisima Antona Prokescha von Ostena“ 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Ivane POSEDI, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Paleografska, diplomatička i filološka 

analiza isprava iz fonda Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Koprivnice od 

1338. do 1511. godine“ 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Sanje SEKELJ, mag. philol. franc. i mag. hist. art., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Digitalna povijest umjetnosti i mreže u hrvatskoj umjetnosti 1990-ih i 

2000-ih“ 
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13. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Branke DESPOTUŠIĆ, mag. philol. croat. et mag. hist., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Splitska luka u procesu tranzicije i modernizacije (1850. – 1914.)“ 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Suzane JURKOVIĆ, dipl. ing., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Djelovanje 

Austrijskog Lloyda na Jadranu 1836. – 1918.“ 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Marini JEMRIĆ, 

mag. bibl. i philol. croat., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Maji PIVČEVIĆ, mag. 

philo. educ. franc. i mag. philol. ital., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“  

17. Obavijesti 

18. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika XII. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2017./18. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Luke ANIČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kvarnerski glagoljski spomenici 

kao historijsko vrelo“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ide KONCANI UHAČ, dipl. arheol., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Rimski lučki 

uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Vesne PASCUTTINI-JURAGE, dipl. pov. umj., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Topografija 

srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske“. 

 

Ad 5. 

  Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivane ZOVKO, mag. educ. hisp., studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku“. 

 

Ad 6. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Valentine LASIĆ, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Luke na 

Makarskom primorju 1918. – 2000.“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Samante PARONIĆ, mag. philol. croat. et hist., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga“. 

Ad 8. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Danire MATIJACE, dipl. knjižničara, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 

„Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. 

godine“. 

Ad 9. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Klaudije MANDIĆ, dipl. bibl., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 

naslovom „Utjecaj pokretne knjižnice na smanjenje socijalne isključenosti u ruralnoj sredini“. 

Ad 10. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Martine LUČIĆ, mag. educ. philol. 

germ. i mag. educ. philol. franc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Egzotično u putopisima Antona Prokescha von 

Ostena“. 

Ad 11. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane POSEDI, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Paleografska, 

diplomatička i filološka analiza isprava iz fonda Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada 

Koprivnice od 1338. do 1511. godine“. 

Ad 12.  

 Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da pri obrani sinopsisa i formiranju 

konačnog naslova disertacije taj naslov bude određeniji s obzirom na pojam „mreže“, 

jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za 

ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Sanje SEKELJ, mag. philol. franc. i mag. hist. art., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 

pod naslovom „Digitalna povijest umjetnosti i mreže u hrvatskoj umjetnosti 1990-ih i 2000-

ih“. 
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Ad 13. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Branke DESPOTUŠIĆ, mag. philol. 

croat. et mag. hist., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Splitska luka u procesu tranzicije i modernizacije (1850. 

– 1914.)“. 

Ad 14. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Suzane JURKOVIĆ, dipl. ing., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 

pod naslovom „Djelovanje Austrijskog Lloyda na Jadranu 1836. – 1918.“. 

Ad 15. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Marini JEMRIĆ, mag. bibl. i philol. croat., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

Ad 16. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Maji PIVČEVIĆ, mag. philo. educ. franc. i mag. philol. ital., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

 

Sjednica je završena u 11.45 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Ivanka Stričević 


