
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-12 

Zadar, 11. prosinca 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 11. prosinca 2017. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 11.30 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Rafaela Božić 

3. Dražen Maršić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

5. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti: 

6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić 

7. prof. dr. sc. Damir Magaš 
 

Zapisnik vodi: 

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

 

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

nove članove kojima uvodno pojašnjava ulogu Vijeća, te utvrđuje kvorum. Nakon što 

konstatira da nema primjedbi na dnevni red, 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. 2017./2018. 

 

2. Prijedlog Senatu za promjenu člana i redoslijeda članova stručnog povjerenstva za 

ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristine BABIĆ, mag. educ. philol. croat. i mag. 

educ. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Prostorna artikulacija crkvenih svetišta u južnoj Dalmaciji u 

razdoblju od 5. do kraja 11. stoljeća“ 

 

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

disertacije Saše MARINOVIĆA, mag. educ. phil. i mag. paed., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Eko-

etika i etika odgovornosti“ 

 

4. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ u akad. god. 2017./2018. 
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5. Popis mentora na poslijediplomskom doktorskom studiju „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ 

 

6. Obavijesti 

 

7. Razno. 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu člana i 

redoslijeda članova stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristine 

BABIĆ, mag. educ. philol. croat. i mag. educ. hist. art., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Prostorna artikulacija crkvenih 

svetišta u južnoj Dalmaciji u razdoblju od 5. do kraja 11. stoljeća“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Saše MARINOVIĆA, mag. educ. phil. i 

mag. paed., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Eko-etika i etika odgovornosti“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski 

studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u akad. god. 2017./2018. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Joško Barbir 

2. Esma Brzić 

3. Boženko Đevoić 

4. Natalija Gobin 

5. Goran Huljev 

6. Denis Jurković 

7. Ivana Katavić 

8. Ines Miletić 

9. Hrvoje Mladinić 

10. Vesko Nikolaus 

11. Višnja Novosel 

12. Karmen Pavlic 

13. Silvio Puljić 

14. Ljubica Ilievska Radošević 

15. Blanka Runtić 

16. Radomira Šimundić 

17. Juraj Šutalo 

18. Mia Troha 

19. Ivona Zgrabljić. 

 

Ad 5. 

Nakon pojašnjenja prorektorice prof. dr. sc. Ivanke Stričević kako je ovakav popis na 

doktorskom studiju važan radi razlikovanja domaćih i vanjskih mentora, odnosno potrebe za 

komentorima, a u konačnici se tiče osiguranja vlastitih kapaciteta za doktorski studij, Vijeće 



 3 

prima na znanje popis mentora na poslijediplomskom doktorskom studiju „Kvaliteta u odgoju 

i obrazovanju“. 

 

Ad 6. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 7. 

 Razno. 

 

Sjednica je završena u 12.25 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


