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

Z A P I S N I K 
 
IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. 
održane 14. travnja 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića bb, III. kat, dvorana 3.6) s 
početkom u 14.05 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, izv. prof. dr. sc. Dijana Vican, 

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

2. prof. dr. sc. Josip Lisac, 
3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 

 
b) Društveno područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 
 
c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje 

znanosti: 
5. prof. dr. sc. Damir Magaš. 
6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 

 
Odsutni članovi Vijeća: 
1. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno se ispričao). 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 

Prorektorica izv. prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 
kvorum. Vijeće jednoglasno prihvaća sljedeći   

 
D n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjerovljenje zapisnika III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 

2013./2014., 
 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marka 
KAPOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Análisis sociolingüístico de la variable (s) en el habla de Ciudad Real“ 
(„Sociolingvistička analiza varijable (s) u govoru Ciudad Reala“), 

 
3. Prijedlog Senatu za imenovanje novog stručnog povjerenstva (zamjena člana) za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Nikoline VREKALO, dipl. povj. umj., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Ikonografija 
Navještenja na oltarnim slikama u Dalmaciji od 16. do 18. stoljeća“, 

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

Mile PANDŽIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Hercegovina u književnim djelima Antuna Branka Šimića“, 
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5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Jelice VALJALO KAPORELO, mag. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Glazbeni život Dubrovnika od 16. do 19. stoljeća“, 

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

Nenada RIZVANOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 
i prijenos informacija“, pod naslovom „Pristup i temeljna načela oblikovanja nakladničkoga 
niza“, 

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

Marijane ŠPOLJARIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Upravljanje očuvanjem i organizacija zbirki 
legata u knjižnicama“, 

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

Tamare ŠTEFANAC, dipl. komp. knjiž. i dipl. povj. umj., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „The 
Conceptualization of Archival Materials Held in Museums“ („Konceptualizacija arhivskog 
gradiva u muzejima“), 

 
9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ani VUKADIN, dipl. bibl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 
 

10. Odobrenje nastavka prekinutog studija Jasni TINGLE, prof., 
 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Jasne TINGLE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“, pod naslovom „Katalozi zagrebačkih knjižara u predpreporodnom 
razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja“, 

 
12. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i imenovanje novog stručnog povjerenstva (zamjena 

člana) za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana IVANDE, prof., studenta 
poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom „Vezani stih u Krugovima“, 

 
13. Suglasnost za pisanje i obranu disertacije na stranom jeziku Lani BARAĆ, dipl. ing., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 
 

14. a) Odobrenje upisa Ivani ZOVKO, mag. edu. philol. hisp., na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“, 

 
b) Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivani ZOVKO, mag. edu. philol. hisp., 

 
15. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos informacija“ u 

akad. god. 2013./2014., 
 

16. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Renate PEROŠ, prof., 
studentice poslijediplomskog studija „ Kultura i turizam“, pod naslovom „Etno-kulturna 
komunikacija kulturno-umjetničkih društava i njihov utjecaj na razvoj hrvatske nacionalne 
integracije na zadarskom području od 1860.-1914.“ i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu magistarskog rada, 

 
17. Razno. 

 
Ad 1.  
 Vijeće, uz prihvaćene primjedbe, jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika III. redovite sjednice 
Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2013./14. 
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Ad 2.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marka KAPOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Análisis sociolingüístico de la variable (s) en el habla 
de Ciudad Real“ („Sociolingvistička analiza varijable (s) u govoru Ciudad Reala“). 

 
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje novog stručnog 
povjerenstva (zamjena člana) za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nikoline VREKALO, dipl. povj. 
umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Ikonografija Navještenja na oltarnim slikama u Dalmaciji od 16. do 18. stoljeća“. 

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Mile PANDŽIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Hercegovina u 
književnim djelima Antuna Branka Šimića“. 

 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jelice VALJALO KAPORELO, mag. art., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Glazbeni 
život Dubrovnika od 16. do 19. stoljeća“. 

 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nenada RIZVANOVIĆA, prof., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Pristup 
i temeljna načela oblikovanja nakladničkoga niza“. 
 
Ad 7. 

Vijeće, uz prijedlog da se naslov sintaktički poboljša te da glasi: „Organizacija i očuvanje 
zbirki legata u knjižnicama“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marijane ŠPOLJARIĆ, dipl. bibl., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 
naslovom „Upravljanje očuvanjem i organizacija zbirki legata u knjižnicama“. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tamare ŠTEFANAC, dipl. komp. knjiž. i dipl. 
povj. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 
pod naslovom „The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums“ („Konceptualizacija 
arhivskog gradiva u muzejima“). 
 
Ad 9. 

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

 
Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Jasni TINGLE, 
prof. 

 
Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jasne TINGLE, prof., studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Katalozi zagrebačkih knjižara u predpreporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja“. 

 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu mentora i imenovanje 
novog stručnog povjerenstva (zamjena člana) za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana IVANDE, 
prof., studenta poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom „Vezani stih u Krugovima“. 
 
Ad 13.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti Lani BARAĆ, dipl. ing., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, za pisanje i obranu 
disertacije na stranom jeziku. 

 
Ad 14. 

a) Vijeće, uz prihvaćanje napomene da bi u okvirnom naslovu teme istraživanja trebalo dodati 
prijedlog „na“ ispred „španjolskom govornom području“, jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju upisa Ivani ZOVKO, mag. edu. philol. hisp., na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2013./14. 

b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Ivani 
ZOVKO, mag. edu. philol. hisp. 

 
Ad 15. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 
„Društvo znanja i prijenos informacija“ u akad. god. 2013./2014. sljedećim pristupnicima: 

1. Petru Balti, 
2. Katici Burić Ćenan, 
3. Anamariji Friganović, 
4. Alici Kolari ć, 
5. Klaudiji Ladan, 
6. Miru Matijašu, 
7. Josipu Miočiću, 
8. Renati Oštarić, 
9. Gorani Tuškan Mihočić i 
10. Kristijanu Vujičiću. 

 
Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis pristupniku Teu Brusiću jer ne 

udovoljava temeljnom uvjetu (završen sveučilišni diplomski studij) te konstatira da pristupnik Ivan 
Gaćina nije pristupio razredbenom ispitu.   
 
Ad 16. 

Vijeće, uz napomenu da treći član, dr. sc. Stjepan Malović, red. prof. u miru, treba ispraviti 
tipfelere u svojemu izvješću, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva 
za ocjenu magistarskog rada Renate PEROŠ, prof., studentice poslijediplomskog studija „ Kultura i 
turizam“, pod naslovom „Etno-kulturna komunikacija kulturno-umjetničkih društava i njihov utjecaj 
na razvoj hrvatske nacionalne integracije na zadarskom području od 1860.-1914.“ i imenovanju 
stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. Izv. prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek, predsjednik, 
2. Izv. prof. dr. sc. Ante Bralić i 
3. Dr. sc. Stjepan Malović, red. prof. u miru. 

 
Sjednica završena u 15.10 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:          Prorektorica : 
    Danijela Gašparović, prof.                           Izv prof. dr. sc. Dijana Vican 


