
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

URBROJ: 2198-1-79-15/16-01 

Zadar, 18. siječnja 2016. 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 18. siječnja 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, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić 

3. prof. dr. sc. Josip Lisac 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Izabela Sorić 

 

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

područje znanosti: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (uz prethodno opravdanje na početku sjednice, napustio 

sjednicu u 12.55). 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno opravdao izostanak)  

7. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

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 kako nema primjedbi na dnevni red, prorektorica 

predlaže skidanje točke 15. s dnevnog reda jer nisu dostavljeni materijali: 

 

Prijedlog Senatu za imenovanje članova stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Marije LEBEDINA, mag. philol. ital. i mag. educ. philol. franc., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća“. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 
 

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

god. 2015./2016., 

 

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

Snježane DIMZOV, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
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„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Uloga sveučilišne knjižnice u 

digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih 

znanosti“, 

  

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

GOLENKO, dipl. bibl.,  studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Model intrakurikularnog pristupa 

informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini u području prava“, 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ante 

GVERIĆA, mag. arhivistike, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Crkva i politika kroz službu 

zadarskog nadbiskupa Vinka Pulišića (1910. – 1922.)“, 

 

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

disertacije Indire KASAPOVIĆ, mag. bibl.,  studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Informacijsko 

ponašanje adolescenata pri donošenju odluke o karijeri u Bosni i Hercegovini“, 

 

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

disertacije mr. sc. Dubravke KOLIĆ,  studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Uprava u Dalmaciji za 

vrijeme druge austrijske uprave: institucije i gradivo“, 

 

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

disertacije Josipa MIOČIĆA, mag. cin.,  studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Modeliranje 

informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu“, 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Alici KOLARIĆ, dipl. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“, 

 

9. Suglasnost za pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku Alici KOLARIĆ, dipl. 

bibl.,  studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“, 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Renati OŠTARIĆ, dipl. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“, 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Joni PETEŠIĆ, dipl. arheol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

 

12. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Veri PANDUROV, dipl. knjižničarki, 

 

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

obrazovanju“ u akad. god. 2015./2016. pristupnici Edini Nikšić, 
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14. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Ivane JERKOVIĆ, 

dipl. konzervator-restaurator, studentice poslijediplomskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Starokršćanski mozaici na području Salone“, 

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje članova stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Ruže SEKSO, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području 

provincije Dalmacije“, 

 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje članova stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Ante TOPČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora 

hrvatskih glagoljaša“, 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje članova stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Marine JEMRIĆ, mag. bibl. i philol. croat., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Knut i 

Ante Benešić“, 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Kristina Jordan, 

Branislav Miličić), 

 

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

god. 2015./2016. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora, 

 

20. Razno. 
 

 

Ad 1.  

 Vijeće, uz prihvaćene primjedbe, jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika III. redovite 

sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2015./16. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje članova 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Snježane DIMZOV, dipl. bibl., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 

„Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje 

studenata humanističkih znanosti“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Dejane GOLENKO, dipl. bibl.,  studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 

„Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini u 

području prava“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ante GVERIĆA, mag. arhivistike, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 
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naslovom „Crkva i politika kroz službu zadarskog nadbiskupa Vinka Pulišića (1910. – 

1922.)“.  

 

Ad 5. 

Vijeće, uz prijedlog Senatu da se za 4. i 5. člana stručnog povjerenstva imenuju prof. 

dr. sc. Izabela Sorić i doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović te da naslov teme glasi: 

Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri odlučivanju o profesionalnom razvoju u 

Bosni i Hercegovini, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Indire KASAPOVIĆ, mag. 

bibl.,  studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“, pod naslovom „Informacijsko ponašanje adolescenata pri donošenju odluke o 

karijeri u Bosni i Hercegovini“. 

 

Ad 6. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Dubravke KOLIĆ,  studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 

„Uprava u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave: institucije i gradivo“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Josipa MIOČIĆA, mag. cin.,  studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 

„Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu“. 

  

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Alici KOLARIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost za pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku 

Alici KOLARIĆ, dipl. bibl.,  studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Renati OŠTARIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Joni PETEŠIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Veri PANDUROV, dipl. 

knjižničarki. 

 

 

 



 5 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na poslijediplomski 

doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u akad. god. 2015./2016. pristupnici Edini 

Nikšić uz obvezu prethodnog dostavljanja rješenja o akademskom priznavanju inozemne 

visokoškolske kvalifikacije. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada Ivane JERKOVIĆ, dipl. konzervator-restaurator, studentice 

poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Starokršćanski 

mozaici na području Salone“ u sljedećem sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Branko Matulić (Rektorat Sveučilišta u Splitu), predsjednik 

2. akademik dr. sc. Nenad Cambi, prof. emeritus 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić (Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru).  
 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje članova 

stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ruže SEKSO, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Fortifikacije rimskih gradova na 

obalnom području provincije Dalmacije“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje članova 

stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante TOPČIĆA, prof., studenta 

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

Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih glagoljaša“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje članova 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marine JEMRIĆ, mag. bibl. i 

philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Knut i Ante Benešić“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ (Kristina Jordan, Branislav Miličić). 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski 

studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 2015./2016. sljedećim pristupnicima: 

 

Smjer Etnologija i antropologija: 

1. Ivana Rupić 

 

Smjer Filologija: 

1. Petra Bušelić 

2. Božidar Cvenček 

3. Samra Hrnjica 

4. Dina Koprolčec 

5. Katarina Kosić 
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6. Lorena Lazarić 

7. Martina Lučić 

8. Andrea Marić 

9. Maja Matičić 

10. Josipa Mušura 

11. Marina Oštarić 

12. Adriana Pavlinić Tomšić 

13. Victor Andrés Peña Blas (uz dostavljanje Rješenja o priznavanju razdoblja studija na 

inozemnoj visokoškolskoj instituciji) 

14. Marija Perić 

15. Iva Peršić 

16. Ivana Posedi 

17. Dunja Radulović 

18. Ana-Marija Remić 

19. Kristijan Tomasović 

20. Antonija Trze Biuk 

21. María del Pilar Valero Fernández (uz dostavljanje Rješenja o priznavanju inozemne 

visokoškolske kvalifikacije) 
 

Smjer Filozofija: 

1. Ivana Černeha 

2. Ivan Dunđer 

3. Bruno Petrušić 

4. Nermin Salkić (uz dostavljanje Rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske 

kvalifikacije) 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti: 

1. Ivan Jerković 

2. Aneta Mudronja Pletenac 

 

Smjer Povijest umjetnosti: 

1. Žana Matulić Bilač 

2. Sanja Sekelj. 

 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis sljedećim pristupnicima: 

 

Smjer Etnologija i antropologija: 

1. Ivana Vitlov 

 

Smjer Filologija: 

1. Nikolina Grcić Rogošić 

2. Dragana Majić 

3. Drijenka Pandžić Kuliš 

4. Tea Šegić 

 

Smjer Filozofija: 

1. Željka Lilek Blagus 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti: 

1. Magdalena Getaldić 

2. Darija Hofgäfft 
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Smjer Povijest umjetnosti: 

1. Andreja Der-Hazarijan Vukić 

2. Jelena Duh 

3. Iva Kožnjak. 

 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora na poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“. 

 

Ad. 20. Razno. 

 

 

Sjednica je završena u 13.25 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


