
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

URBROJ: 2198-1-79-15/16-11 

Zadar, 9. prosinca 2016. 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 9. prosinca 2016. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 12.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Josip Lisac  

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

 

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

područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Damir Magaš 
 

Odsutni član Vijeća:  

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

6. Nikola Vuletić 

7. prof. dr. sc. Izabela Sorić (prethodno opravdala izostanak) 

  

Zapisnik vodi: 

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

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

utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće 

dopune dnevnog reda: 

 

Iza točke 10. dodaju se nove točke 11., 12. i 13. koje glase: 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju dorađene disertacije 

Danijelu BARBARIĆU, mag. iur., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“  

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Nikoli PROTRKI, univ. spec. inf., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

13. Odobrenje naknadnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ u akad. god. 2016./2017. 

 

Dosadašnje točke 11. i 12. postaju točke 14. i 15: 

 

14. Obavijesti 

15. Razno. 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   
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D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2016./2017. 

 

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

Ane VUKADIN, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ pod naslovom „Model za bibliografsku organizaciju 

transmedijske građe“  

 

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

BARIČEVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Sintaktički i semantički opis prostornih adverbijala u 

hrvatskome standardnom jeziku“ 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora i stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Jone PETEŠIĆ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Antička i 

srednjovjekovna arheološka topografija Dugog otoka i Kornata“ 

 

5. Prijedlog Senatu za razrješenje dr. sc. Daria ŠKARICE, znan. savj., mentorstva i 

komentorstva studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ (Ivančica Slunjski, Ruža Kovačević, Jelena Lisica, Ivana Renić) 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Katarini BATUR, mag. archeol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dejanu FILIPČIĆU, mag. archeol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Maji GRISONIC, mag. archeol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Mariji ŠARIĆ, mag. soc., 

studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

10. Odobrenje nastavka prekinutog međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Vanji DERGIĆ, mag. 

soc.  

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju dorađene disertacije 

Danijelu BARBARIĆU, mag. iur., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“  

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Nikoli PROTRKI, univ. spec. inf., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

13. Odobrenje naknadnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ u akad. god. 2016./2017. 

 

14. Obavijesti 
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15. Razno. 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./17. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ane VUKADIN, studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ pod naslovom „Model za bibliografsku 

organizaciju transmedijske građe“.  

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Sanje BARIČEVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sintaktički i semantički opis 

prostornih adverbijala u hrvatskome standardnom jeziku“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora i 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jone PETEŠIĆ, dipl. arheol., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 

naslovom „Antička i srednjovjekovna arheološka topografija Dugog otoka i Kornata“. 

 

Ad 5. 

Vijeće, uz  primjedbu da je studenticama Jeleni Lisica i Ivani Renić, čija mentorica 

nije zaposlenica Sveučilišta u Zadru, potrebno imenovati novog komentora sa Sveučilišta u 

Zadru, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dr. sc. Daria 

ŠKARICE, znan. savj., mentorstva i komentorstva studentima poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“ (Ivančica Slunjski, Ruža Kovačević, Jelena Lisica, Ivana 

Renić).  

  

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Katarini BATUR, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Dejanu FILIPČIĆU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“.  

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Maji GRISONIC, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“.  

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Mariji ŠARIĆ, mag. soc., studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 
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Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

Vanji DERGIĆ, mag. soc.  

 

Ad 11. 

Vijeće, s obzirom na pravno tumačenje po kojemu se, u slučaju kada dva pravna akta 

različito propisuju istu situaciju (u ovom slučaju Pravilnik o poslijediplomskim studijima i 

Studijski program doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija), primjenjuje ona 

odredba koja je povoljnija za stranku, jednoglasno donosi odluku da se Senatu uputi prijedlog 

za odobrenje produženja roka za predaju dorađene disertacije Danijelu BARBARIĆU, mag. 

iur., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ za 

dodatnih šest mjeseci.   

   

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Nikoli PROTRKI, univ. spec. inf., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“.  

 

Ad 13. 

 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa u prvi i drugi semestar u 

zimskom semestru akad. god. 2016./2017. na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ sljedećim pristupnicima: 

 

1. Stipe Čačija 

2. Krešimir Derjanović 

3. Mateo Ivanac 

4. Jelena Ivelić 

5. Adrian Ježina 

6. Ardian Kastrati 

7. Mario Maljak 

8. Ardita Metaj Dika 

9. Frana Mrakovčić 

10. Renata Šeperić Petak 

11. Frane Šesnić. 

 

b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se pristupnici Loreni Vokić, zbog proceduralnih 

propusta odobri retrogradni upis u prvi semestar studija u ljetnom semestru akad. god. 

2014./2015.  

 

Ad 14. 

Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 15. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

Sjednica je završena u 12.30 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


