
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-06 

Zadar, 18. lipnja 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 18. lipnja 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. kat, 

dvorana 2.3) s početkom u 12.00 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 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka (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 

dopunu dnevnog reda: 

 

Iza točke 18. dodaju se točke 19. – 24. koje glase: 

 

19. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marka 

BABIĆA, dipl. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Economic diplomacy as an instrument of 

progress and promotion of the Republic of Croatia“ („Gospodarska diplomacija kao 

instrument napretka i promidžbe Republike Hrvatske“) 

 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Frani VRKIĆU, mag. hist., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dinki JURIŠIĆ, dr. med., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 



 2 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorâ Marku PILIĆU, mag. forens., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ani RADOVIĆ-KAPOR, studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

24. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. god. 2018./2019. pristupnici 

Katarini KEDAČIĆ-BUZINA 

 

Dosadašnje točke 19. i 20. postaju točke 25. i 26.: 

 

25. Obavijesti 

 

26. Razno. 

 

 

 Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2018./2019. 

 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 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 ocjenu disertacije Anite 

TRAVČIĆ, mag. educ. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Antičke geme na tlu Hrvatske“  

 

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

disertacije Ivana MAGAŠA, mag. philol. croat., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Novoštokavski ikavski govori Sjeverne 

Dalmacije (od Starigrada do Biograda)“ 

 

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

disertacije Alena TOMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Misliti u metaforama Metaforičnost jezika u 

kontekstu odnosa značenja i stvarnosti između Blumenbergove apsolutne i 

Lakoff/Johnsonove konceptualne metafore“ 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorâ Mirku BARADI, mag. geogr., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Mati BOBANOVIĆU, prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 
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8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Tomislavu BRAJKOVIĆU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorâ Franu DOMAZETOVIĆU, mag. 

geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorâ Rinaldu GALOVIĆU, mag. pol., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dragutin-Stjepanu KOŠTRI, prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ivici MATEŠIĆU, mag. comm., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dejanu NEMČIĆU, mag. educ. geogr., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Stjepanu SUŠILOVIĆU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Petri VRUČINI, mag. hist., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije lic. theol. Brunu 

PETRUŠIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Viktoriji KUDRA-BEROŠ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta mr. art. Antoniji 

GLUHAN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

19. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marka 

BABIĆA, dipl. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Economic diplomacy as an instrument of 

progress and promotion of the Republic of Croatia“ („Gospodarska diplomacija kao 

instrument napretka i promidžbe Republike Hrvatske“) 

 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Frani VRKIĆU, mag. hist., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dinki JURIŠIĆ, dr. med., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
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22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorâ Marku PILIĆU, mag. forens., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ani RADOVIĆ-KAPOR, studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

24. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. god. 2018./2019. pristupnici 

Katarini KEDAČIĆ-BUZINA 

 

25. Obavijesti 

 

26. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./19. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu 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 ocjenu disertacije Anite TRAVČIĆ, mag. educ. hist. art., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Antičke geme 

na tlu Hrvatske“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana MAGAŠA, mag. philol. croat., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Novoštokavski ikavski govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda)“. 

 

Ad 5. 

Vijeće, uz suglasnost s prijedlogom Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ da se na obrani sinopsisa disertacije naslov teme prikladnije 

formulira, te uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se naslov formulira u skladu s hrvatskim 

jezičnim standardom (iza dijela naslova „Misliti u metaforama“ dodati točku ili izostaviti taj 

dio naslova), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Alena TOMIĆA, prof., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Misliti u 

metaforama Metaforičnost jezika u kontekstu odnosa značenja i stvarnosti između 

Blumenbergove apsolutne i Lakoff/Johnsonove konceptualne metafore“. 
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Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentorâ Mirku BARADI, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 7. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Mati 

BOBANOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Tomislavu BRAJKOVIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentorâ Franu DOMAZETOVIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentorâ Rinaldu GALOVIĆU, mag. pol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Dragutin-Stjepanu KOŠTRI, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

  

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Ivici MATEŠIĆU, mag. comm., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 13. 

Vijeće, uz prijedlog da se pri formuliranju naslova teme vodi računa da on odgovara 

sadržaju buduće disertacije (specifičnost mjerenja kvalitete života u navedenom gradu ili 

mjerenje kvalitete života na primjeru navedenog grada), jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Dejanu NEMČIĆU, mag. educ. geogr., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Stjepanu SUŠILOVIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“. 
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Ad 15.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Petri VRUČINI, mag. hist., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije lic. theol. Brunu PETRUŠIĆU, studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Viktoriji KUDRA-BEROŠ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta mr. art. Antoniji GLUHAN, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 19. 

Nakon što je prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević obavijestila Vijeće da pozitivna 

izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marka Babića nisu prihvaćena na 

sjednici Stručnog vijeća za društveno područje (održanoj 18. lipnja 2019.) zbog velikog broja 

suzdržanih glasova, Vijeće jednoglasno donosi uvjetnu odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marka BABIĆA, dipl. iur., studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Economic diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of Croatia“ 

(„Gospodarska diplomacija kao instrument napretka i promidžbe Republike Hrvatske“). 

Odluka će biti aktivirana pod uvjetom da Senat prihvati pozitivna izvješća Stručnog 

povjerenstva. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne prihvati prijedlog za imenovanje mentora 

Frani VRKIĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, te da se Vijeću poslijediplomskog doktorskog studija predloži 

da ponovno razmotri predmet s obzirom na sljedeće: okvirnu temu je potrebno jasno 

formulirati u kontekstu doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ te, 

ukoliko se ostaje u istom tematskom usmjerenju, uzeti u obzir i sociološku dimenziju, a ne 

samo povijesnu, što otvara potrebu za odgovarajućim komentorstvom. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Dinki JURIŠIĆ, dr. med., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 
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Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentorâ Marku PILIĆU, mag. forens., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ani RADOVIĆ-KAPOR, studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 24. 

Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja te neispunjene upisne kvote, 

jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa u I. semestar poslijediplomskog 

specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. god. 

2018./2019. pristupnici Katarini KEDAČIĆ-BUZINA. 

 

 

Sjednica je završena u 12.58 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


