
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

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

Zadar, 9. srpnja 2015. 

Z A P I S N I K 

 

IX. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 

održane 9. srpnja 2015. 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, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, 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. Vjeran Katunarić, 

5. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 

 

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

znanosti: 

6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić i 

7. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  

 

 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum.  

Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće dopune: 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ (Dolores 

Barić, Branko Kasalo), 

 

2. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ u akad god. 2015./2016. Nevenu PINTARIĆU, dipl. inf. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2014./2015., 

 

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

ŽUPANOVIĆA, dipl. pov. umj., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Strategije prikazivanja i predstavljanja identiteta u 

latinskoameričkom filmu“, 

 

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

Nikoline GUNJEVIĆ KOSANOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Talijanski pisci zadarskih korijena u i o egzilu 

nakon Drugog svjetskog rata“, 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Stipana DILBERA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Naselja i stanovništvo u Duvanjskom polju u 

antičko doba“, 

 

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

Anamarije ETEROVIĆ BORZIĆ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Staklo u kontekstu nekropola antičke 

Liburnije“, 

 

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

Mirka RAŠIĆA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimsko nalazište na Gračinama kod Ljubuškog; 

Istraživanja 1977.-1980.“, 

 

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

Šime VRKIĆA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Bukovica u prapovijesnim kovinskim razdobljima“, 

 

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

Valentine ZOVIĆ, mag. philol. lat. i graec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Munificijencije na području rimske provincije 

Dalmacije“, 

 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Zani DRAGIČEVIĆ, 

dipl. pov. umj., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Mladenu PEŠIĆU, dipl. 

arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije mr. sc. Mirku PETRIĆU, 

studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“, 

 

12. Odobrenje naknadnog upisa i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora na 

poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“ u akad god. 2015./2016. 

Martini JURANOVIĆ TONEJC, dipl. pov. umj., 

 

13. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke MARTIĆ, 

prof., studentice poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, pod naslovom „Sindikalno 

komuniciranje u sustavu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja“ i imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

14. Prihvaćanje očitovanja prvog i drugog člana stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 

rada Josipa BOSNIĆA, prof., studenta poslijediplomskog studija „Graditeljsko nasljeđe“, pod 

naslovom „Grbovi na srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu“, prihvaćanje izvješća 

Stručnog povjerenstva i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ (Dolores 

Barić, Branko Kasalo), 

 

16. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ u akad god. 2015./2016. Nevenu PINTARIĆU, dipl. inf., 

 

17. Razno.  
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Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 

studija u akad. god. 2014./15. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marija ŽUPANOVIĆA, dipl. pov. umj., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Strategije prikazivanja i predstavljanja 

identiteta u latinskoameričkom filmu“. 

 

Ad 3. 

Vijeće, uz sugestiju predlagaču da se naslov promijeni u: „Talijanski pisci zadarskih korijena u 

egzilu i o njemu nakon Drugog svjetskog rata“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nikoline GUNJEVIĆ 

KOSANOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Talijanski pisci zadarskih korijena u i o egzilu nakon Drugog svjetskog rata“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Stipana DILBERA, mag. archeol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Naselja i 

stanovništvo u Duvanjskom polju u antičko doba“. 

 

Ad 5.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anamarije ETEROVIĆ BORZIĆ, dipl. arheol., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 

„Staklo u kontekstu nekropola antičke Liburnije“. 

 

Ad 6. 

Vijeće, uz sugestiju predlagaču da se naslov promijeni u: „Rimsko nalazište na Gračinama kod 

Ljubuškog“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva 

za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Mirka RAŠIĆA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimsko nalazište na Gračinama 

kod Ljubuškog; Istraživanja 1977.-1980.“. 

 

Ad 7.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Šime VRKIĆA, dipl. arheol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Bukovica u 

prapovijesnim kovinskim razdobljima“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Valentine ZOVIĆ, mag. philol. lat. i graec., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 

„Munificijencije na području rimske provincije Dalmacije“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije Zani DRAGIČEVIĆ, dipl. pov. umj., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 10. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije Mladenu PEŠIĆU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije mr. sc. Mirku PETRIĆU, studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski 

studij „Humanističke znanosti“ u akad god. 2015./2016. Martini JURANOVIĆ TONEJC, dipl. pov. 

umj., i prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora.  

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Jadranke MARTIĆ, prof., studentice poslijediplomskog studija „Kultura i turizam“, 

pod naslovom „Sindikalno komuniciranje u sustavu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 

obrazovanja“ i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 

1. Dr. sc. Stjepan Malović, red. prof. u miru, predsjednik, 

2. Prof. dr. sc. Mario Plenković i 

3. Prof. dr. sc. Igor Radeka. 

 

Ad 14. 

Vijeće većinom glasova (uz jedan suzdržan glas)  donosi odluku o prihvaćanju očitovanja 

prvog i drugog člana stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, prof., 

studenta poslijediplomskog studija „Graditeljsko nasljeđe“, pod naslovom „Grbovi na 

srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu“, prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva i 

imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 

1. Doc. dr. sc. Nataša Jakšić, predsjednica, 

2. Dr. sc. Tomislav Marasović, prof. emeritus, i 

3. Izv. prof. dr. sc. Serđo Dokoza. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ (Dolores Barić, Branko Kasalo). 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski 

studij „Društvo znanja i prijenos informacija“ u akad god. 2015./2016. Nevenu PINTARIĆU, dipl. inf. 

 

Ad 17. 

Nema prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 12.16 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Danijela Gašparović, prof.                              prof. dr. sc. Dijana Vican 


