
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-01 

Zadar, 17. siječnja 2019. 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 17 siječnja 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, ured prorektorice) 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. Vjeran Katunarić  

 

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

područje znanosti: 

5. prof. dr. sc. Toni Bielić  

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Igor Radeka (prethodno opravdao izostanak) 

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

 

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 

izmjenu dnevnog reda: 

 

Točka 10. se skida s dnevnog reda jer nisu dostavljeni materijali. 

Dosadašnje točke 11. – 15. postaju točke 10. – 14. 

 

Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 
 

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

god. 2018./2019. 

 

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

BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predromanička kamena liturgijska skulptura na 

području Pulske biskupije“  
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3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ive 

KRTALIĆ MUIESAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Media discourses of nation and cultural 

differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk“ („Medijski diskursi nacije i 

kulturne različitosti na primjeru Westdeutscher Rundfunka“) 

 

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

disertacije Tee ESCHEBACH, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Putopisi po jugozapadnoj Aziji francuskih 

putopiskinja 19. stoljeća“ 

 

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

disertacije Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Studija pisane produkcije učenika i analiza 

pogrešaka u službi glotodidaktike u školama s talijanskim nastavnim jezikom u 

Hrvatskoj“ 

  

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

disertacije Marijana ČIPČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Društveno-političke prilike i 

gospodarstvo u Trogiru od 1918. do 1941. godine“ 

 

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

disertacije mr. sc. Ante IVIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Društvene i gospodarske prilike na 

Kupresu od 16. do 20. stoljeća“ 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Filipu ŠIMETINU ŠEGVIĆU, prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Jasminki MARAVIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivici MATAIJI, prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivice 

MATAIJE, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Lička toponimija“ 

 

12. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. 

god. 2018./2019. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora pristupnicima 

 

13. Obavijesti 

 

14. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2015./16. 
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Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Nikoline BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ive KRTALIĆ MUIESAN, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Media 

discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk“ 

(„Medijski diskursi nacije i kulturne različitosti na primjeru Westdeutscher Rundfunka“).  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tee ESCHEBACH, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Putopisi po 

jugozapadnoj Aziji francuskih putopiskinja 19. stoljeća“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Studija pisane produkcije učenika i analiza pogrešaka u službi glotodidaktike u školama s 

talijanskim nastavnim jezikom u Hrvatskoj“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marijana ČIPČIĆA, prof., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Društveno-političke prilike i gospodarstvo u Trogiru od 1918. do 1941. godine“. 
 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Ante IVIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 16. do 20. stoljeća“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Filipu ŠIMETINU ŠEGVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Jasminki MARAVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Ivici MATAIJI, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 
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Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivice MATAIJE, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Lička toponimija“. 

 

Ad 12. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. 

sljedećim pristupnicima: 

 

Smjer Etnologija i antropologija 

1. Valentina Dačnik 

2. Tomislav Habulin  

3. Nina Mrkonja 

4. Bojan Mucko 

 

Smjer Filologija 

1. Maria Teresa Coll Mariné 

2. Petra Dominik 

3. Zrinka Friganović Sain 

4. Karmela Jelčić  

5. Valentina Kolić Pavić  

6. Alejandro Martínez Vicente  

7. Valentina Mlađen  

8. Ivana Pothorski  

9. Jakov Proroković  

10. Anja Šuta  

11. Karmen Tolić 

12. Nika Zoričić 

 

Smjer Filozofija 

1. Dino Dabro  

2. Meri Grubić Videc 

3. Mihovil Mlikotić 

4. Ante Sesar 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Jasminka Matić-Jogunica 

 

 Smjer Povijest umjetnosti 

1. Marin Bolić 

2. Bartol Fabijanić  

3. Anita Gamulin 

4. Mario Pintarić. 

 

b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis u I. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. 

sljedećim pristupnicima: 

 

Smjer Filologija 

1. Ivan Ivanda (nepotpuna dokumentacija) 

2. Ines Jaklović (nepotpuna dokumentacija) 
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3. Kristina Kaštelan (nepotpuna dokumentacija; nedefiniran znanstveni doprinos 

teme) 

4. Maša Obradović (nejasna metodologija i materijal te nedefiniran znanstveni 

doprinos teme). 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Sonja Batur (neuredna i nepotpuna dokumentacija) 

2. Jelena Bogdanović (ne prihvaća se okvirna tema disertacije) 

3. Ljubica Kovač (neuredna i nepotpuna dokumentacija; nedovršena prijava) 

4. Tihana Novak (nepotpuna dokumentacija; neadekvatno znanstveno područje) 

5. Toma Šimundža (nepotpuna dokumentacija; neuredna prijava okvirne teme 

disertacije) 

6. Ljubica Žunić (neudovoljava uvjetima humanističkog područja znanosti) 

 

S obzirom da je Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

dostavilo i odluke za troje pristupnika koji udovoljavaju uvjetima natječaja, ali im nije 

odobren upis zbog popunjene upisne kvote na smjeru Povijest umjetnosti (Toni Ivetić, Ante 

Orlović, Nevenka Šarčević), dok istovremeno nisu popunjene kvote na drugim smjerovima, 

članovi Vijeća suglasni su da se navedene odluke ne razmatraju na ovoj sjednici te da 

predlagač od Senata zatraži povećanje kvote za tri upisna mjesta za navedene pristupnike na 

račun slobodnih upisnih mjesta na drugim smjerovima (uz zahtjev je potrebno priložiti i 

odluke o odobrenju upisa i imenovanju mentora i komentora). 

 

c) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora pristupnicima za upis uz sljedeći prijedlog: 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti 

Jasminka Matić-Jogunica – predlaže se da se temu disertacije usmjeri u područje 

humanističkih znanosti te da se u naslovu teme termin „kulturalni“ zamijeni s „kulturni“ ili 

„kulturološki“. 

 

 

Sjednica je završena u 12.00 sati. 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 


