
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/14-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/14-11 
Zadar, 11. prosinca 2014. 

Z A P I S N I K 
 
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 
održane 11. prosinca 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, dvorana u prizemlju) s 
početkom u 12.05 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, prof. dr. sc. Dijana Vican, 

predsjednica Vijeća, 
 
a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac (napustio sjednicu u 12.25h), 

 
b) Društveno područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 
 

c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje 
znanosti: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić, 
6. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 
Odsutni članovi Vijeća: 
7. prof. dr. sc. Izabela Sorić (prethodno se ispričala). 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum. 
Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću dopunu: 
 

26.  Zamolba prof. dr. sc. Tatjane Aparac-Jelušić za odobrenje organiziranja obrane disertacije 
studentice Lane Barać, dipl. ing., uz sudjelovanje jedne članice stručnog povjerenstva putem 
video veze. 

 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2014./2015., 

 
2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Davora BULIĆA, 

prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti“, 

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

DUBOLNIĆ GLAVAN, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Civitas Aenona, primjer romanizacije 
liburnske općine“, 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vedrane 
GLAVAŠ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“, pod naslovom „Romanizacija autohtonih civitates na prostoru sjevernog i 
srednjeg Velebita“, 

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

MATIJEVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“, pod naslovom „Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba principata“, 

 
6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jure ŠUĆURA, 

dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
pod naslovom „Ukapanje u prapovijesnim tumulima od kasne antike do novog vijeka na 
prostoru između Zrmanje i Neretve“, 

 
7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikoline TOPIĆ, 

dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
pod naslovom „Srednjovjekovno i novovjekovno staklo (12.-19. st.) s arheoloških istraživanja 
na dubrovačkom području“, 

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

SERVENTI, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Nekropole rimske Liburnije: aspekti društvene i religijske povijesti“, 

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

Ivne ANZULOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“, pod naslovom „Srednjovjekovna sela novigradskog područja do Ciparskog 
rata“, 
 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Jelene BARIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica 
među kontinentima“, pod naslovom „Turizam u Opatiji između dva svjetska rata“, 
  

11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Danire MATIJACA, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Participativno novinarstvo na hrvatskim web 
portalima“, 
 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Ivana MATKOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Liburnski Zadar“, 

 
13. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ivane RAKONIĆ LESKOVAR, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Školski knjižničar u funkciji 
ostvarenja koncepta inkluzivnog obrazovanja“, 

 
14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Anti ALAJBEGU, mag. archeol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
  

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Nikoli CESARIKU, mag. archeol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Stipanu DILBERU, mag. archeol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Mirku RAŠIĆU, mag. archeol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
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18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Milanu ŠARIĆU, prof., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, 
 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Katici BURIĆ ĆENAN, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 
20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dori RUBINIĆ, mag. bibl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 
 

21. Zamolba Darka PERIŠE, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“, za odobrenje postupka ocjene dorađene disertacije dostavljene nakon 
propisanog roka, 

 
22. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije mr. sc. Kristini DŽIN, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
 

23. Odobrenje nastavka prekinutog studija Sandri SKENDŽIĆ, univ. spec. oec., 
 

24. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Jadran - poveznica među kontinentima“ 
u akad. god. 2014./2015., 
 

25. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, 
prof., studenta poslijediplomskog studija „Graditeljsko nasljeđe“, pod naslovom „Grbovi na 
srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu“ i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
magistarskog rada, 
 

26. Zamolba prof. dr. sc. Tatjane Aparac-Jelušić za odobrenje organiziranja obrane disertacije 
studentice Lane Barać, dipl. ing., uz sudjelovanje jedne članice stručnog povjerenstva putem 
video veze, 
 

27. Razno. 
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 
studija u akad. god. 2014./15. 
 
Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu disertacije Davora BULIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu 
ekonomske i socijalne povijesti“. 

 
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Martine DUBOLNIĆ GLAVAN, dipl. arheol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Civitas Aenona, 
primjer romanizacije liburnske općine“. 

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Vedrane GLAVAŠ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Romanizacija autohtonih civitates 
na prostoru sjevernog i srednjeg Velebita“. 

 
 
 



 4

Ad 5. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana MATIJEVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba 
principata“. 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Jure ŠUĆURA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Ukapanje u prapovijesnim 
tumulima od kasne antike do novog vijeka na prostoru između Zrmanje i Neretve“. 

 
Ad 7.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Nikoline TOPIĆ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Srednjovjekovno i novovjekovno 
staklo (12.-19. st.) s arheoloških istraživanja na dubrovačkom području“. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Zrinke SERVENTI, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Nekropole rimske Liburnije: aspekti društvene i 
religijske povijesti“.  
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivne ANZULOVIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 
„Srednjovjekovna sela novigradskog područja do Ciparskog rata“. 

 
Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jelene BARIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Turizam u Opatiji između dva svjetska rata“. 
 
Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prihvaćanje prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Danire MATIJACA, dipl. bibl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Participativno novinarstvo na hrvatskim web portalima“ odgodi za sljedeću sjednicu. 

 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana MATKOVIĆA, prof., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liburnski Zadar“. 

 
Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane RAKONIĆ LESKOVAR, mag. bibl., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 
naslovom „Školski knjižničar u funkciji ostvarenja koncepta inkluzivnog obrazovanja“. 

 
Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Anti 
ALAJBEGU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“. 
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Ad 15. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Nikoli 

CESARIKU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“. 

 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Stipanu 
DILBERU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“. 

 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Mirku RAŠIĆU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Milanu ŠARIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica 
među kontinentima“. 

 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Katici BURIĆ ĆENAN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“. 

 
Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Dori 
RUBINIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“. 

 
Ad 21. 

Vijeće, uz uvažavanje obrazloženja, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju zamolbe Darka 
PERIŠE, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, za 
odobrenje postupka ocjene dorađene disertacije dostavljene nakon propisanog roka. 

 
Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 
predaju disertacije mr. sc. Kristini DŽIN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Sandri 
SKENDŽIĆ, univ. spec. oec. 
 
Ad 24.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 
„Jadran - poveznica među kontinentima“ u akad. god. 2014./2015. sljedećim pristupnicima: 
 

1. Maji Andrlić, 
2. Tvrtku Božiću, 
3. Samanti Paronić, 
4. Ivanu Perutini, 
5. Jeleni Putici, 
6. Marinu Saboloviću, 
7. Jeleni Šimunović i 
8. Josipu Žgeli. 
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Ad 25. 
 Vijeće, nakon rasprave u kojoj sudjeluju svi članovi, jednoglasno donosi odluku da se od 
prvog i drugog člana Stručnog povjerenstva zamoli očitovanje na negativno izvješće trećeg člana, a u 
cilju pomoći pri donošenju odluke. 
 
Ad 26. 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican upoznaje članove Vijeća sa zamolbom prof. dr. sc. 
Tatjane Aparac-Jelušić te prenosi negativan stav Uprave, proizišao iz politike Sveučilišta koja nije 
predvidjela korištenje Skypea u javnim obranama. Nakon rasprave u kojoj sudjeluju svi članovi, 
Vijeće se većinom glasova (tri protiv, jedan za i jedan suzdržan) izjašnjava protiv korištenja Skypea u 
javnoj obrani disertacije. 

 
Ad 27. 

Nema prijedloga za raspravu. 
 
 

Sjednica je završena u 13.15 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 
    Danijela Gašparović, prof.                              Prof. dr. sc. Dijana Vican 
 


