
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-10 

Zadar, 19. studenoga 2019. 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 19. studenoga 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 10.10 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

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

2. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić  

 

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

područje znanosti: - 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

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

6. prof. dr. sc. Damir Magaš (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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 

dopunu dnevnog reda:  

 

Iza točke 21. dodaju se točke 22. – 29. koje glase: 

 

22. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ninoslava 

GREGURIĆ-BAJZE, mag. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Strateški menadžment u uvjetima 

globalizacije poslovanja“ 

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Filipa 

ŠIMETINA ŠEGVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Vlast, politika i kultura u banskoj 

Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine“ 

 

24.  Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 

Bernarde TOKIĆ, mag. educ. philol. i mag. paed., studentice poslijediplomskog 
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doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“,  pod naslovom „Autonomija 

djeteta rane i predškolske dobi: pedagoški model poticanja dječje samostalnosti“ 

 

25.  Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 

Frane PLIŠIĆA, mag. oec., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Razvojne mogućnosti Hrvatske kao turističke 

destinacije Europske unije“ 

 

26.  Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 

Ane RADOVIĆ-KAPOR, studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Diplomacija u funkciji stjecanja neovisnosti 

Crne Gore“ („The Role of Dipolmacy in the Independence of Montenegro“) 

 

27.  Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Tanji PEKEZ-PAVLIŠKO, dr. med., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

28. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. pristupniku Davidu 

SCHILLERU 

 

29.  Dopisi voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ prof. 

dr. sc. Rafaele BOŽIĆ (preporuke Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije)  

 

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 30. i 31.: 

 

1. Obavijesti 

 

2. Razno. 

 

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. 

2019./2020. 

 

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

PEŠIĆA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Afrički import iz hrvatskog podmorja od I. do V. 

stoljeća“ 

 

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

MUJANIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Fonologija i morfologija govora bihaćkoga područja“ 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Antonia 

OŠTARIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ pod naslovom „Ekologija jezične raznolikosti Zadra“ 
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5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Mislava ČALJKUŠIĆA, mag. theol., mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthrop., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Vlasi u Hrvatskoj: povijesni i kulturno-društveni kontekst“ 

 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Ivane ČERNEHE, mag. educ. phil. i mag. paed., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Pojam ludila kao fenomena 

kroz interpretaciju Michela Foucaulta“ 

 

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

disertacije Bože KESIĆA, mag. educ. philol. angl. i mag. educ. hist. art., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas“ 

 

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

disertacije Andree KNEŽEVIĆ, mag. educ. philol. franc. i mag. educ. philol. russ., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika RJK“ 

 

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

disertacije Daniele KRUŽIĆ, univ. spec. philol., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Tekstne vrste u političkoj 

kampanji“ 

 

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

disertacije Martine MATIŠIĆ, mag. phil./mag. educ. phil. i mag. relig./mag. educ. relig., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u srednjoškolskom 

obrazovanju“ 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Mirni GILMAN RANOGAJEC, 

mag. informatol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Martini VUJNOVIĆ, mag. bibl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

13. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog mentora Anti SESARU, 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Mariji VUKŠIĆ, mag. ethnol. et anthrop. i 

mag. philol. angl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 
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15. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Tomislava ZELIĆA mentorstva Maji 

NEBES, mag. phil. i mag. educ. phil., i Amandi ŽILIĆ, mag. educ. phil. i mag. educ. 

philol. germ., na poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“ 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Marinu 

SABOLOVIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Marinu SABOLOVIĆU, mag. geogr., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Mateji JERMAN, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Antoniju OŠTARIĆU, prof., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivi PERKUŠIĆU, prof., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Silviju PRANJIĆU, dipl. pov. 

umj., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

22. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ninoslava 

GREGURIĆ-BAJZE, mag. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Strateški menadžment u uvjetima 

globalizacije poslovanja“ 

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Filipa 

ŠIMETINA ŠEGVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Vlast, politika i kultura u banskoj 

Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine“ 

 

24.  Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 

Bernarde TOKIĆ, mag. educ. philol. i mag. paed., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“,  pod naslovom „Autonomija 

djeteta rane i predškolske dobi: pedagoški model poticanja dječje samostalnosti“ 

 

25.  Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 

Frane PLIŠIĆA, mag. oec., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Razvojne mogućnosti Hrvatske kao turističke 

destinacije Europske unije“ 

 

26.  Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 

Ane RADOVIĆ-KAPOR, studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Diplomacija u funkciji stjecanja neovisnosti 

Crne Gore“ („The Role of Dipolmacy in the Independence of Montenegro“) 
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27.  Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Tanji PEKEZ-PAVLIŠKO, dr. med., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

28. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. pristupniku Davidu 

SCHILLERU 

 

29.  Dopisi voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ prof. 

dr. sc. Rafaele BOŽIĆ (preporuke Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije)  

 

30.  Obavijesti 

 

31. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2019./20. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Mladena PEŠIĆA, dipl. arheol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Afrički 

import iz hrvatskog podmorja od I. do V. stoljeća“.  

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Samre MUJANIĆ, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Fonologija i morfologija govora 

bihaćkoga područja“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Antonia OŠTARIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Ekologija jezične raznolikosti 

Zadra“. 

 

Ad 5. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se podnaslov teme disertacije 

konkretizira, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Mislava ČALJKUŠIĆA, mag. theol., mag. 

anthrop. i mag. ethnol. et anthrop., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Vlasi u Hrvatskoj: povijesni i kulturno-društveni 

kontekst“.  

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivane ČERNEHE, mag. educ. phil. i mag. 

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

naslovom „Pojam ludila kao fenomena kroz interpretaciju Michela Foucaulta“. 
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Ad 7. 

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

na koje se spomenike misli, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Bože KESIĆA, mag. 

educ. philol. angl. i mag. educ. hist. art., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Andree KNEŽEVIĆ, mag. educ. philol. 

franc. i mag. educ. philol. russ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika RJK“ 

vrati predlagaču s molbom da ga ponovno razmotri s obzirom na nejasnoću odnosi li se tema 

samo na prvostupnike Sveučilišta u Zadru (u kojem slučaju je tema preuska) ili na 

prvostupnike na hrvatskim sveučilištima (u kojem slučaju je potrebno doraditi metodološki 

dio s obzirom na komparativni pristup). 

 

Ad 9. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se naslov precizira, jednoglasno donosi 

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

disertacije Daniele KRUŽIĆ, univ. spec. philol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Tekstne vrste u političkoj kampanji“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Martine MATIŠIĆ, mag. phil./mag. educ. 

phil. i mag. relig./mag. educ. relig., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Popularizirana filozofija i filozofija popularnih 

pojava u srednjoškolskom obrazovanju“.  

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Mirni GILMAN RANOGAJEC, mag. informatol., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Martini VUJNOVIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog mentora Anti SESARU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“.  
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Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za komentora Mariji 

VUKŠIĆ, mag. ethnol. et anthrop. i mag. philol. angl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje izv. prof. dr. 

sc. Tomislava ZELIĆA mentorstva Maji NEBES, mag. phil. i mag. educ. phil., i Amandi 

ŽILIĆ, mag. educ. phil. i mag. educ. philol. germ., na poslijediplomskom doktorskom studiju 

„Humanističke znanosti“.  

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Marinu SABOLOVIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Marinu SABOLOVIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 

– poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Mateji JERMAN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Antoniju OŠTARIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Ivi PERKUŠIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“.  

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Silviju PRANJIĆU, dipl. pov. umj., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ninoslava GREGURIĆ-BAJZE, mag. iur., studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanja“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Filipa ŠIMETINA ŠEGVIĆA, prof., studenta 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Vlast, politika i kultura u banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine“. 

 

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Bernarde TOKIĆ, mag. educ. 

philol. i mag. paed., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“,  pod naslovom „Autonomija djeteta rane i predškolske dobi: pedagoški model 

poticanja dječje samostalnosti“. 

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Frane PLIŠIĆA, mag. oec., studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Razvojne mogućnosti Hrvatske kao turističke destinacije Europske unije“. 

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ane RADOVIĆ-KAPOR, studentice 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Diplomacija u funkciji stjecanja neovisnosti Crne Gore“ („The Role of Dipolmacy in the 

Independence of Montenegro“). 

 

Ad 27. 

  Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Tanji PEKEZ-PAVLIŠKO, dr. med., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 28. 

  Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na poslijediplomski 

doktorski studij „Društvo znanja i prijenos informacija“ u ljetnom semestru akad. god. 

2018./2019. pristupniku Davidu SCHILLERU zbog toga što je postupak akademskog 

priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema kojemu je kvalifikacija vrednovana 

sukladno uvjetima natječaja za upis na doktorski studij, uspješno dovršen u listopadu 2019.   

 

Ad 29. 

 Obavijesti.  

 

Ad 30. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica je završena u 11.25 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


