
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

URBROJ: 2198-1-79-15/15-08 

Zadar, 20. listopada 2015. 

Z A P I S N I K 

 

I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2015./2016. 

održane 20. listopada 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, dvorana u prizemlju) s 

početkom u 09.05 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. 

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 

 

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

znanosti: 

4. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni članovi Vijeća:  

5. prof. dr. sc. Josip Lisac, 

6. prof. dr. sc. Izabela Sorić (prethodno opravdala izostanak) i 

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

 

Zapisnik vodi: 

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

 

 

Rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican predstavlja članovima Vijeća novu predsjednicu Vijeća, 

prorektoricu izv. prof. dr. sc. Ivanku Stričević, te napušta sjednicu.  

 Prorektorica otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum. Vijeće jednoglasno 

prihvaća plan sjednica za studeni i prosinac 2015. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na 

dnevni red, prorektorica predlaže sljedeće dopune: 

 

1. Prijedlog Senatu za razrješenje trećeg člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Frane 

VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća“, 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane JANJIĆ, 

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

naslovom „Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of 

India“, 

 

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

Ivana ALDUKA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Srednjovjekovne fortifikacija u unutrašnjosti Dalmacije (Zagora, 

Cetina, Imotski, Vrgorac)“, 

 

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

Veronike GAMULIN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Utjecaji transformacije otočne ekonomije na život stanovnika 

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

Anje IVEKOVIĆ MARTINIS, dipl. knjiž. komp. i antrop., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Interkulturni dijalog u 

svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.“, 

 

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

Gordana MASLOVA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kultura u doba bio-moći“, 

 

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

Ive PETER-DRAGAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kazališni klaun: performativnost komičnog“, 

 

8. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju dorađene disertacije mr. sc. Tonču 

BOROVCU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Marija Lebedina, Luka 

Maršić, Ante Topčić), 

 

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

2015./2016. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Arturu GARCIA 

FUSTERU, mag. 

 

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

Marijane Matijević, mag. hist. i archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Povijest srednjovjekovnog zbornog 

kaptola svetog Petra (13.-16. stoljeće)“, 

  

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2014./2015., 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ane JORDAN 

KNEŽEVIĆ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u 

predromanici na zadarskom području“, 

  

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Maje 

JADREŠIN, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“, pod naslovom „Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava“, 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 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 

Ante ALAJBEGA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Društvena organizacija, identiteti i vjerovanja u 

ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji“, 
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6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Zrinke BANIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Toponimija Zamosorja“, 

 

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

Marijane MIKULANDRE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u 

razdoblju od 1944.-1946. godine“, 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ivoni DESPOT, univ. spec. oec., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Klaudiji MANDIĆ, dipl. bibl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Jasminki MARAVIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Josipu MIOČIĆU, prof. fiz. kult., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i kometora Renati OŠTARIĆ, dipl. bibl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Marku RAPANU, dipl. ing. prometa, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 

 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Marini JURJEVIĆ, dipl. 

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

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ (Dubravka 

Kolić, Petra Ljevak, Ivana Ljevak Lebeda, Marina Putnik), 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivi POTOČNIK, mag. 

hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

 

17. Prijedlog Senatu za razrješenje trećeg člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Frane 

VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća“, 

 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane JANJIĆ, 

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

naslovom „Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of 

India“, 

 

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

Ivana ALDUKA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Srednjovjekovne fortifikacija u unutrašnjosti Dalmacije (Zagora, 

Cetina, Imotski, Vrgorac)“, 

 

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

Veronike GAMULIN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Utjecaji transformacije otočne ekonomije na život stanovnika 

Vrboske“, 
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21. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Anje IVEKOVIĆ MARTINIS, dipl. knjiž. komp. i antrop., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Interkulturni dijalog u 

svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.“, 

 

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

Gordana MASLOVA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kultura u doba bio-moći“, 

 

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

Ive PETER-DRAGAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kazališni klaun: performativnost komičnog“, 

 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju dorađene disertacije mr. sc. Tonču 

BOROVCU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Marija Lebedina, Luka 

Maršić, Ante Topčić), 

 

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

2015./2016. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Arturu GARCIA 

FUSTERU, mag., 

 

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

Marijane Matijević, mag. hist. i archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Povijest srednjovjekovnog zbornog 

kaptola svetog Petra (13.-16. stoljeće)“, 

  

28. Razno.  

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika X. 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 Ane JORDAN KNEŽEVIĆ, dipl. arheol., studentice 

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

slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom području“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Maje JADREŠIN, studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Visokoškolsko izdavaštvo: etički 

vidovi autorskog prava“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu 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.)“. 

 

Ad 5. 

Vijeće, uz preporuku vijećima poslijediplomskih studija da obrate pozornost na prijedloge 

tema disertacija kada one zadiru u druga znanstvena područja i polja, a navedeno ne prate 
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odgovarajuće mentorstvo/komentorstvo i sastav stručnog povjerenstva, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ante ALAJBEGA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Društvena organizacija, identiteti i vjerovanja u 

ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji“. 

 

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

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Zrinke BANIĆ, prof., studentice 

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

Zamosorja“. 

 

Ad 7. 

Vijeće, uz ispravak pravopisne greške u naslovu („od 1944.-1946.“), jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Marijane MIKULANDRE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 

– poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u 

razdoblju od 1944. do 1946. godine“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Ivoni DESPOT, univ. spec. oec., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Klaudiji MANDIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Jasminki 

MARAVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“. 

 

Ad 11. 

Vijeće, uz sugestiju predlagaču da se razmisli o jasnoći naslova te uz prijedlog da isti glasi: 

„Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu“, jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora Josipu MIOČIĆU, prof. fiz. kult., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i kometora 

Renati OŠTARIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora Marku 

RAPANU, dipl. ing. prometa, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“. 

 

Ad 14. 

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

predaju disertacije Marini JURJEVIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 15. 

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

disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ te 

predlaže sljedeće rokove: 

 

Dubravka Kolić: 28.02.2016. 

Petra Ljevak: 30.09.2016. 

Ivana Ljevak Lebeda: 30.09.2016. 

Marina Putnik: 30.09.2016.  

 

Ad 16. 

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

predaju disertacije Ivi POTOČNIK, mag. hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje trećeg člana 

stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Frane VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije u 

francuskom pjesništvu 19. stoljeća“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane JANJIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Interferrence of Hindi and English in the political 

discourse of Parliament of India“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana ALDUKA, dipl. arheol., studenta 

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

fortifikacija u unutrašnjosti Dalmacije (Zagora, Cetina, Imotski, Vrgorac)“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Veronike GAMULIN, prof., studentice 

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

transformacije otočne ekonomije na život stanovnika Vrboske“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anje IVEKOVIĆ MARTINIS, dipl. knjiž. komp. 

i antrop., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.“. 

 

Ad 22. 

Vijeće, uz prijedlog da mentor bude imenovan za drugog člana stručnog povjerenstva, 

jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Gordana MASLOVA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kultura u doba bio-moći“. 

 

Ad 23. 

Vijeće, uz prijedlog da mentor bude imenovan za drugog člana stručnog povjerenstva, 

jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Ive PETER-DRAGAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kazališni klaun: performativnost komičnog“. 
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Ad 24. 

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

predaju dorađene disertacije mr. sc. Tonču BOROVCU, studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 25. 

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

predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Marija 

Lebedina, Luka Maršić, Ante Topčić). 

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 

„Humanističke znanosti“ u akad god. 2015./2016. Arturu GARCIA FUSTERU, mag., te o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje mentora i komentora pristupniku.  

 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marijane Matijević, mag. hist. i archeol., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Povijest srednjovjekovnog zbornog kaptola svetog Petra (13.-16. stoljeće)“. 

 

Ad 28. 

 Nema prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 09.55 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


