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Zadar, 22. listopada 2014. 

Z A P I S N I K 
 
I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 
održane 22. listopada 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 
početkom u 10.00 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektor za ljudske resurse, izdavaštvo i kvalitetu, izv. prof. dr. sc. Josip Faričić, zamjenik 

predsjednice 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. prof. dr. sc. Damir Magaš, 
6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 

 
Odsutni član Vijeća: 
1. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno se ispričao). 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 

Prorektor izv. prof. dr. sc. Josip Faričić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum. 
Vijeće jednoglasno prihvaća sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2013./2014., 

 
2. Prijedlog Senatu za odobrenje produžetka roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ (Snježana 
Dimzov, Kristina Feldvari, Dejana Golenko, Tomislav Jakopec, Jasna Kovačević, Andrej 
Kristek, Siniša Petković, Ivana Rakonić Leskovar, Marijana Špoljarić), 

 
3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Kristine 

FELDVARI, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“, pod naslovom „Okvir za izradu i dizajn tezaurusa za označivanje“, 
 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Tomislava 
JAKOPECA, dipl.inf., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“, pod naslovom „Organizacija i upravljanje agregatorima elektroničkih 
knjiga u akademskom okruženju“, 
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5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Lucijane LASIĆ NEKIĆ, mag. hist., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Stvaranje hrvatske moderne historiografije“, 

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

Antuna NEKIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. 
stoljeća“, 

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

Sanje REITER, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“, pod naslovom „Društvene i gospodarske prilike u Zadru i okolici između 
dva svjetska rata“, 

 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Dušku MARUŠIĆU, mag. geogr., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  
 

9. Odobrenje naknadnog upisa mr. sc. Ivanu MANCEU na poslijediplomski doktorski studij 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, 
 

10. Razno. 
 

 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 
studija u akad. god. 2013./14. 
 
Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produžetka roka za 
predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ (Snježana Dimzov, Kristina Feldvari, Dejana Golenko, Tomislav Jakopec, Jasna 
Kovačević, Andrej Kristek, Siniša Petković, Ivana Rakonić Leskovar, Marijana Špoljarić).  
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Kristine FELDVARI, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Okvir za izradu i dizajn 
tezaurusa za označivanje“. 

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Tomislava JAKOPECA, dipl.inf., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Organizacija i upravljanje 
agregatorima elektroničkih knjiga u akademskom okruženju“. 

 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Lucijane LASIĆ NEKIĆ, mag. hist., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Stvaranje hrvatske moderne historiografije“. 

 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Antuna NEKIĆA, mag. hist., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća“. 
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Ad 7.  
Vijeće, uz prijedlog da se dio naslova „između dva svjetska rata“ promjeni u „između dvaju 

svjetskih ratova“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Sanje REITER, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Društvene i gospodarske prilike u Zadru i okolici između dva svjetska rata“. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora Dušku 
MARUŠIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“. 
 
Ad 9. 

Vijeće, uz primjedbu da zakonodavstvo ne poznaje pojam „jednogodišnji doktorski studij“ te 
uz napomenu da se iz odluke izostave naznake razine studija vezano za razlikovne ispite, jednoglasno 
donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa mr. sc. Ivanu MANCEU na poslijediplomski doktorski 
studij „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 
Ad 10. 

Nema prijedloga za raspravu. 
 

 
Sjednica završena u 10.20 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:               Prorektor: 
    Danijela Gašparović, prof.                              Izv. prof. dr. sc. Josip Faričić 


