
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-12 

Zadar, 16. studenog 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 16. studenog 2018.. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 10.00 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) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno 

područje znanosti: 

3. prof. dr. sc. Toni Bielić 

4. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

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

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka (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 I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. 

god. 2018./2019. 

 

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

JURANOVIĆ TONEJC, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Institucionalni razvoj zaštite 

pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine“ 

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

BRSTILO LOVRIĆ, mag. soc., studentice međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, 

pod naslovom „Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj: analiza 

potrošačkih stilova i praksi studenata Sveučilišta u Zadru i Zagrebu“ 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikoline 

BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predromanička kamena liturgijska skulptura 

na području Pulske biskupije“ 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Blaža 

BERETINA, dipl. ing., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „ Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Geostrateška obilježja hrvatskog 

dijela Jadrana“ 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Tamare 

RATKOVIĆ, prof., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice 

nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju“ 

7. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog prvog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ninoslava GREGURIĆ-BAJZE, 

mag. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“, pod naslovom „Globalni strateški menadžment“ 

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

disertacije Lidije BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i filozofa, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Tipologija stambenog tornja u kontekstu stambene izgradnje u Rijeci u razdoblju 

socijalizma“ 

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

disertacije Božidara CVENČEKA, mag. philol. croat., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Inovativnost i nasljeđe 

pjesničke poetike i pjesničkog stvaralaštva Josipa Severa“ 

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

disertacije Kristijana TOMASOVIĆA, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. germ., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Sakralna poetika W. G. Sebalda“ 

11. Suglasnost Antoniji JAZIDŽIJI ŽARKOVIĆ, mag. philol. ital. i mag. educ. philol. 

angl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za 

pisanje i obranu sinopsisa disertacije i pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku 

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

disertacije Antonije JAZIDŽIJE ŽARKOVIĆ, mag. philol. ital. i mag. educ. philol. 

angl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Zaratino: A Case Study on the Destruction of a Communicative and Social 

Space“ („Zaratinski: studija raspada jednoga komunikacijskog i društvenog prostora“) 
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13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Krešimiru MIJIĆU, mag. archeol. et hist., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Aniti KONJICIJA-KOVAČ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ireni PEJIĆ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Ivanu MATKOVIĆU, dipl. arheol. i prof., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Vanje DERGIĆ, mag. soc., 

studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

18. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjega i imenovanje novog mentora, promjenu 

okvirne teme disertacije te poništenje odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za 

ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tei ESCHEBACH, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Anti 

ALAJBEGU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Silvani DUNAT, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Maši 

MARADIN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

22. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Milanu ŠARIĆU, 

prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Marini JURJEVIĆ, dipl. 

arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Mladenu PEŠIĆU, dipl. 

arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

25. Odobrenje naknadnog upisa pristupniku Šimi VRKIĆU, dipl. arheol., na 

poslijediplomski doktorski studij „arheologija istočnog Jadrana“ u okviru upisne kvote 

akad. god. 2017./2018. 
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26. Odobrenje upisa na međunarodni združeni poslijediplomski studij „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god, 2018./2019. 

27. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ u akad. god. 2018./2019. 

28. Obavijesti. 

29. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./19. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Martine JURANOVIĆ TONEJC, dipl. pov. umj., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. 

godine“ 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivane BRSTILO LOVRIĆ, mag. soc., studentice 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“, pod naslovom „Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj: 

analiza potrošačkih stilova i praksi studenata Sveučilišta u Zadru i Zagrebu“ 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Nikoline BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije“ 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Blaža BERETINA, dipl. ing., studenta poslijediplomskog 

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

obilježja hrvatskog dijela Jadrana“ 

Ad 6. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Tamare RATKOVIĆ, prof., studentice zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Razvojna 

mogućnosti sporta kao sastavnice nacionalnog gospodarstva u međunarodnom poslovnom 

okruženju“ 
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Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog prvog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Ninoslava GREGURIĆ-BAJZE, mag. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Globalni strateški menadžment“ 

 

Ad 8. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Lidije BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. 

umj. i filozofa, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Tipologija stambenog tornja u kontekstu stambene izgradnje u Rijeci u 

razdoblju socijalizma“ 

Ad 9.  

 Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se naslov stilski izmjeni te da glasi: 

„Inovativnost i nasljeđe pjesničkog stvaralaštva i poetike Josipa Severa“, jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Božidara CVENČEKA, mag. philol. croat., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Inovativnost i nasljeđe pjesničke 

poetike i pjesničkog stvaralaštva Josipa Severa“ 

Ad 10. 

 Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se autor u naslovu navede punim 

imenom, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristijana TOMASOVIĆA, mag. philol. 

angl. i mag. educ. philol. germ., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sakralna poetika W. G. Sebalda“ 

Ad 11. 

 Nakon rasprave o nelogičnim argumentima koje Antonija JAZIDŽIJA ŽARKOVIĆ, 

mag. philol. ital. i mag. educ. philol. angl., studentica poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, navodi u molbi za odobrenje pisanja i obrane sinopsisa disertacije te 

pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku (razumljivije bi bilo da se traži pisanje rada 

na talijanskom jeziku; upravo bi doktorski rad trebao utemeljiti stručnu terminologiju na 

hrvatskom jeziku), Vijeće jednoglasno donosi odluku da se od predlagača zatraži obrazloženje 

te da se točka dnevnog reda odgodi za sljedeću sjednicu. 

Ad 12. 

 Nakon rasprave o dosta široko zahvaćenoj temi te potrebi uvrštenja sociologa u 

stručno povjerenstvo, kao i o netočnom prijevodu naslova na engleski jezik, Vijeće 

jednoglasno donosi odluku da se od predlagača zatraži obrazloženje te da se točka dnevnog 

reda: Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Antonije 

JAZIDŽIJE ŽARKOVIĆ, mag. philol. ital. i mag. educ. philol. angl., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Zaratino: A 

Case Study on the Destruction of a Communicative and Social Space“ („Zaratinski: studija 

raspada jednoga komunikacijskog i društvenog prostora“) odgodi za sljedeću sjednicu. 

Ad 13. 

 Vijeće, uz napomenu da bi u okvirnoj temi disertacije u izrazu Vrt-Relja umjesto 

spojnice trebalo koristiti crticu, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje mentora Krešimiru MIJIĆU, mag. archeol. et hist., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 14. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Aniti KONJICIJA-KOVAČ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

Ad 15. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Ireni PEJIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“. 

Ad 16. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Ivanu MATKOVIĆU, dipl. arheol. i prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

Ad 17. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Vanji DERGIĆ, mag. soc., studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

Ad 18. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog mentora, promjenu okvirne teme disertacije te poništenje odluke o 

imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tei ESCHEBACH, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

Ad 19. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Anti ALAJBEGU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „arheologija istočnog Jadrana“. 

Ad 20. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Silvani DUNAT, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

Ad 21.  

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Maši MARADIN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

Ad. 22. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije  Milanu ŠARIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

Ad 23. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Marini JURJEVIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 24. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Mladenu PEŠIĆU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

Ad 25. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o priznavanju i vrednovanju prethodnih postignuća 

sa 147 ECTS bodova te odobrenju naknadnog upisa u okviru upisne kvote akad. god. 

2017./2018. pristupniku Šimi VRKIĆU, dipl. arheol., u III. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ u zimskom semestru akad. god. 

2018./2019. 

Ad 26. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa u I. semestar međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

u zimskom semestru akad. god. 2018./2019. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Martina Grubišić-Čabo 

2. Marko Miočić 

3. Josip Šipić (uz prethodnu dostavu rješenja Sveučilišta u Zadru o akademskom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije prema kojemu je kvalifikacija 

vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

4. Maja Uršić Staraj (uz prethodnu dostavu rješenja Sveučilišta u Zadru o akademskom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije prema kojemu je kvalifikacija 

vrednovana sukladno uvjetima natječaja). 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ u zimskom semestru akad. god. 

2018./2019. sljedećim pristupnicima: 

1. Mirko Barada 

2. Mate Bobanović 

3. Tomislav Brajković (uz prethodnu dostavu rješenja Sveučilišta u Zadru o akademskom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije prema kojemu je kvalifikacija 

vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

4. Fran Domazetović 

5. Rinaldo Galović 

6. Adrian Knežević 

7. Dragutin Stjepan Koštro 

8. Ina Marin 

9. Ivica Matešić 

10. Dejan Nemčić 

11. Stjepan Sušilović (uz prethodnu dostavu rješenja Sveučilišta u Zadru o akademskom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije prema kojemu je kvalifikacija 

vrenovana sukladno uvjetima natječaja) 

12. Frane Vrkić 

13. Petra Vručina. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o priznavanju i vrednovanju prethodnih postignuća sa 

118 ECTS bodova te odobrenju upisa u IV. semestar poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“ u zimskom semestru akad. god. 2018./2019. 

sljedećim pristupnicima: 



 8 

1. Marijan Čipčić 

2. Anto Ivić 

3. Filip Šimetin Šegvić. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se pristupniku Josipu Šetki ne odobri upis u I. 

semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ u 

zimskom semestru akad. god. 2018./2019. jer je pisanim podneskom odustao od prijave na 

natječaj. 

 

 

Sjednica je završena u 11.05 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


