
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-01 

Zadar, 20. siječnja 2017. 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 20. siječnja 2017. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 10.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Josip Lisac  

3. 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 
 

Odsutni članovi Vijeća:  

6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

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

 

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 da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće 

izmjene i dopune dnevnog reda: 

 

Točka 11. se skida s dnevnog reda. Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 11. i 12.: 

 

11. Odobrenje upisa na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij „Sociologija 

reginalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 2016./2017. 

 

12. Primjena sustava za provjeru izvornosti doktorskih radova 

 

Iza točke 12. dodaju se nove točke 13., 14., 15., 16. i 17. koje glase: 

 

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

disertacije Ivane ZOVKO, mag. educ. hisp., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Multimodalne diskurzivne strategije na 

primjeru videoblogova na španjolskom jeziku“ 

 

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

disertacije Blaža BERETINA, dipl. ing., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Geostrateška obilježja 

hrvatskog dijela Jadrana“ 
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15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dariji HOFGRÄFF, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“ 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Tončika Cukrov, Ivo 

Perkušić, Ivana Petešić Šušak, Morana Vuković) 

 

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

god. 2016./2017. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora pristupnicima 

 

Dosadašnje točke 14. i 15. postaju točke 18. i 19: 

 

18. Obavijesti 

  

19. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2016./2017. 

 

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

LJEVAK, mag. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“, pod naslovom „Poslovne strategije nakladnika i korisnici 

digitalnih društvenih mreža“  

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 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“  

 

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

BARIČEVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Sintaktički i semantički opis prostornih adverbijala u 

hrvatskome standardnom jeziku“ 

 

5. Prijedlog Senatu za razrješenje, odnosno imenovanje člana stručnog povjerenstva za 

ocjenu disertacije Luke MARŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Afekti kod Platona i Hegela. 

Filozofijska objašnjenja aspekta ovisnosti“ 

 

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

disertacije Alice KOLARIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog 

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

ponašanje adolescenata iz aspekta uloge informacija u procesu donošenja 

odluka“/“Understanding adolescent information behavior from the perspective of 

informed decision making process“ 

 

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

disertacije Dore RUBINIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Pružanje pomoći 

studentima u procesu traženja informacija: modaliteti sudjelovanja knjižničara“ 
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8. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Josipa LISCA mentorstva Martini Peraić i 

Dori Tkalec, studenticama poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“  

 

9. Prijedlog Senatu za razrješenje doc. dr. sc. Franje PEHARA mentorstva Danijelu 

Barbariću, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“  

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorā mr. art. Antoniji GLUHAN, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

11. Odobrenje upisa na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij 

„Sociologija reginalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 2016./2017. 

 

12. Primjena sustava za provjeru izvornosti doktorskih radova 

 

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

disertacije Ivane ZOVKO, mag. educ. hisp., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Multimodalne diskurzivne strategije 

na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku“ 

 

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

disertacije Blaža BERETINA, dipl. ing., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Geostrateška 

obilježja hrvatskog dijela Jadrana“ 

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dariji HOFGRÄFF, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“ 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Tončika Cukrov, Ivo 

Perkušić, Ivana Petešić Šušak, Morana Vuković) 

 

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

god. 2016./2017. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora pristupnicima 

 

18. Obavijesti 

 

19. Razno. 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika III. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./17. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Petre LJEVAK, mag. oec., studentice poslijediplomskog 

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

strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža“.  

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Jasne TINGLE, prof., studentice poslijediplomskog 
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doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Katalozi 

zagrebačkih knjižara u predpreporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Sanje BARIČEVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sintaktički i semantički opis 

prostornih adverbijala u hrvatskome standardnom jeziku“. 

  

Ad 5. 

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

sc. Darija Škarice i predlaže imenovanje prof. dr. sc. Ivana Kopreka (Filozofski fakultet 

Družbe Isusove u Zagrebu; područje humanističke znanosti, polje filozofija, grana etika) za 

prvog člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Luke MARŠIĆA, prof., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Afekti kod 

Platona i Hegela. Filozofijska objašnjenja aspekta ovisnosti“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Alice KOLARIĆ, dipl. bibl., studentice 

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

„Informacijsko ponašanje adolescenata iz aspekta uloge informacija u procesu donošenja 

odluka“/“Understanding adolescent information behavior from the perspective of informed 

decision making process“. 

  

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Dore RUBINIĆ, mag. bibl., studentice 

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

„Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija: modaliteti sudjelovanja 

knjižničara“. 

 

Ad 8. 

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

Josipa LISCA mentorstva Martini Peraić i Dori Tkalec, studenticama poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“.  

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje doc. dr. sc. 

Franje PEHARA mentorstva Danijelu Barbariću, studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“.  

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentorā mr. art. Antoniji GLUHAN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na međunarodni združeni 

poslijediplomski doktorski studij „Sociologija reginalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 

2016./2017. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Mauro Borin 
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2. Dunja Matić 

3. Danica Nenadić. 

   

Ad 12. 

Prorektorica izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević obavještava članove Vijeća kako je pri 

kraju izmjena Pravilnika o poslijediplomskim studijima, kao i standardizacija obrazaca 

vezanih za procedure na doktorskim studijima. Napominje da će se dio obrazaca odnositi i na 

provjeru izvornosti doktorskih radova. Članovi Vijeća složili su se da provjeru izvornosti 

treba izvršiti prilikom predaje rada u postupak ocjenjivanja i prilikom predaje rada nakon 

održane javne obrane (mentor ili drugi ovlašteni nastavnik će potpisati izjavu da je rad prošao 

provjeru). Prorektorica pojašnjava da se u Uputi za korištenje sustava Turnitin za provjeru 

izvornosti završnih i diplomskih radova doktorski radovi navode u napomeni iz razloga što 

Sveučilište u Zadru prema potpisanom ugovoru koristi sustav za završne radove na nižim 

razinama studija, ali tehnički može provjeravati i doktorske radove.  

 

Ad 13.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane ZOVKO, mag. educ. hisp., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Blaža BERETINA, dipl. ing., studenta 

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

naslovom „Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Dariji HOFGRÄFF, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica 

među kontinentima“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ (Tončika Cukrov, Ivo Perkušić, Ivana Petešić Šušak, Morana Vuković). 

 

Ad 17. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 

„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2016./2017. sljedećim pristupnicima: 

 

Smjer Etnologija i antropologija 

1. Mislav Čaljkušić 

2. Marija Vukšić 

 

Smjer Filologija 

1. Nikolina Čakarun 

2. Antonia de Castro Burica 

3. Alvijana Klarić 

4. Matea Tamara Krpina  

5. Daniela Kružić 

6. Ivan Magaš 

7. Sandra Milanko 
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8. Antonia Pintarić 

9. Dalia Popović 

10. Nikola Rašić 

11. Yuriy Vykhodtsev 

 

Smjer Filozofija 

1. Željka Lilek Blagus 

2. Hrvoje Petrušić 

3. Alen Tomić 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Goran Đurđević 

2. Tuga Tarle 

 

Smjer Povijest umjetnosti 

1. Ana Dević 

2. Nadežda Elezović 

3. Ivan Ferenčak 

4. Božo Kesić 

5. Nataša Nefat. 

 

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

 

1. Nikola Bolšec 

2. Ivona Drašić Šarić 

3. Džanita Džanić 

4. Nikolina Grcić Rogošić 

5. Irena Hlupić-Rašo 

6. Melita Jerolimov 

7. Vedrana Juroš 

8. Ivana Katavić 

9. Hrvoje Mladinić 

10. Mila Pavičević. 

 

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

komentora pristupnicima kojima je odobren upis. 

 

Ad 18. 

Obavijesti. 

 

Ad 19. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 11.15 sati. 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


