
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

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

Zadar, 10. prosinca 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 10. prosinca 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 11.35 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

a) Humanističko područje znanosti: 

2. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

 

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

6. prof. dr. sc. Dražen Maršić (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, predlaže sljedeću 

izmjenu i dopunu dnevnog reda: 

Točka 10. se skida s dnevnog reda jer nisu dostavljeni materijali, te se umjesto nje 

uvrštava točka koja glasi: 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Nenada 

RIZVANOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija, pod naslovom „Pristup oblikovanju nakladničkog niza i njegova 

načela“ 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći:  

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. 

god. 2018./2019. 
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2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivone 

DESPOT, univ. spec. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Integracija digitalne tehnologije i 

oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj“ 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mirise 

KATIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva 

desetljeća 20. stoljeća“ 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maríje del 

Pilar VALERO FERNÁNDEZ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Desarrollo del conocimiento fraseológico en 

los estudiantes de ELE a través de una herramienta lexicográfica par niveles del 

MCER“ („Razvoj frazeološke kompetencije kod studenata španjolskog kao stranog 

jezika pomoću leksikografskog alata prema razinama ZEROJ-a“) 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacija Lorene 

VOKIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Porezna diplomacija i njena primjena 

kroz rad OECD-a“ 

6. 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 „Zaratinski govor: studija raspada jednog komunikacijskog i društvenog 

prostora“ 

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

disertacije Žane MATULIĆ BILAČ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom: „Korske klupe i drvene vratnice 

splitske katedrale tehnološke i kronološke analize unutar prostornog konteksta“ 

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

disertacije Eve ŽILE, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Umjetnička periferija i umjetničko središte – 

Ston i Dubrovnik od 14. do početka 19. stoljeća“ 

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

disertacije Roka Svena SURAĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Ropstvo u rimskoj 

Dalmaciji“ 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Nenada 

RIZVANOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Pristup oblikovanju nakladničkog niza i 

njegova načela“ 
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11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Siniši PETKOVIĆU, dipl. knjižničaru i prof., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Antoniji TOMIĆ, mag. philol. croat. i 

mag. hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marjanu ČIPČIĆU, prof. i dipl. arheol., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora mr. sc. Anti IVIĆU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Jošku BARBIRU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dinku MARINU, prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Jeleni VLAHOVIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Filipu ĆURKU, univ. spec. oec., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora me. sc. Davoru HUŠKI, studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Frani PLIŠIĆU, mag. oec., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dobrinki ROJNIĆ,  mag. rel. int. et dipl., 

studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

22. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Marku JURJEVIĆU, dipl. inf. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivone DESPOT, univ. spec. oec., studentice 

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

„Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj“. 
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Ad 3. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Mirise KATIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Uloga žena u kulturnom životu 

Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća“. 

Ad 4. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Maríje del Pilar VALERO FERNÁNDEZ, studentice 

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

del conocimiento fraseológico en los estudiantes de ELE a través de una herramienta 

lexicográfica par niveles del MCER“ („Razvoj frazeološke kompetencije kod studenata 

španjolskog kao stranog jezika pomoću leksikografskog alata prema razinama ZEROJ-a“). 

Ad 5. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Lorene VOKIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentice 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-a“. 

Ad 6. 

 Prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević izvijestila je Vijeće da je Vijeće 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ dostavilo odluku kojom 

poništava svoj prijedlog za odobrenje pisanja i obrane sinopsisa disertacije i pisanje i obranu 

disertacije na engleskom jeziku studentice Antonije Jazidžije Žarković te predložio dorađeni 

naslov teme disertacije na hrvatskom jeziku. S tim u vezi, izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

naglasila je da će Vijeće doktorskog studija zauzeti stav i donijeti načelnu odluku vezano za 

odobrenje pisanja i obrane disertacije na stranom jeziku. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga 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 „Zaratinski govor: studija raspada jednog 

komunikacijskog i društvenog prostora“. 

Ad 7. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se u naslovu teme disertacije iza riječi 

„katedrale“ umetne dvotočka te da se drugi dio naslova nastavi iza dvotočke, jednoglasno 

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

obranu sinopsisa disertacije Žane MATULIĆ BILAČ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom: „Korske klupe i drvene vratnice 

splitske katedrale tehnološke i kronološke analize unutar prostornog konteksta“. 

 

Ad 8.  

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Eve ŽILE, mag. hist. art., studentice 

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

periferija i umjetničko središte – Ston i Dubrovnik od 14. do početka 19. stoljeća“.  

Ad 9. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Roka Svena SURAĆA, mag. hist., 

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

naslovom „Ropstvo u rimskoj Dalmaciji“ 



 5 

Ad 10. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Nenada RIZVANOVIĆA, prof., studenta 

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

„Pristup oblikovanju nakladničkog niza i njegova načela“. 

Ad 11. 

 Vijeće, uz prihvaćanje prijedloga Vijeća doktorskog studija da se kod kasnijeg 

formiranja naslova teme jasno navede da je riječ o ulozi narodnih knjižnica u očuvanju 

kulturnog identiteta austrijske nacionalne manjine u Hrvatskoj i drugim europskim državama, 

a ne austrijskih nacionalnih manjina, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje mentora Siniši PETKOVIĆU, dipl. knjižničaru i prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

Ad 12.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Antoniji TOMIĆ, mag. philol. croat. i mag. hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Marjanu ČIPČIĆU, prof. i dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

Ad 14. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora mr. sc. Anti IVIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

Ad 15. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

mr. sc. Jošku BARBIRU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“. 

Ad 16. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Dinku MARINU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“. 

Ad 17. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Jeleni VLAHOVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“. 

Ad 18. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Filipu ĆURKU, univ. spec. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

Ad 19. 

 Vijeće, uz prihvaćanje prijedloga Vijeće doktorskog studija da podnaslov okvirne 

teme disertacije nije potreban, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 
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imenovanje mentora mr. sc. Davoru HUŠKI, studentu zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“.  

Ad 20. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Frani PLIŠIĆU, mag. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

Ad 21. 

 Vijeće, uz prijedlog studentici i mentoru da se prilikom prijave teme disertacije naslov 

oblikuje na način da bude jasan, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje mentora Dobrinki ROJNIĆ,  mag. rel. int. et dipl., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

Ad 22. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Marku JURJEVIĆU, dipl. inf., 

upisom u III. semestar studija u zimskom semestru akad. god. 2018./2019. 

Ad 23. 

 

 

Sjednica je završena u 12.25 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


