
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-02 

Zadar, 18. veljače 2019. 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 18. veljače 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. Igor Radeka  

 

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

područje znanosti: 

5. prof. dr. sc. Damir Magaš  

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. 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 prof. dr. sc. Ivanka Stričević otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 

utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće 

dopune dnevnog reda: 

 

Iza točke 21. dodaju se točke 22. – 32. koje glase: 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Tamare 

RATKOVIĆ, studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom  „Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice 

nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju“ 

 

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

disertacije Ivana PRAŽENA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Zadarski bilježnik Iohannes de Baldinoctis de 

Casulis (1381. – 1417.)“ 
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24. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Dobrinke ROJNIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentice zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Geopolitička uloga globalnih energetskih aktera na energetsko pozicioniranje Republike 

Hrvatske u 21. stoljeću“ 

 

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

disertacije Željka TREZNERA, mag. rel. int. et dipl., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Hrvatske 

destinacijske menadžment kompanije u međunarodnim turističkim kretanjima“ 

 

26. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog mentora Nataliji 

PARLOV, mag. rel. int. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ 

 

27. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. Goranu BRADIĆU, studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

28. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Krešimiru NEVISTIĆU, dipl. ing., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

30. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Andreju RENDIĆU, mag. turism. cult., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

31. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Martini VUKAŠINI, mag. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

32. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Branki VULIN, dipl. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 33. i 34.: 

 

33. Obavijesti 

 

34. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 
 

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

god. 2018./2019. 

 

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

BERETINA, dipl. ing., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
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poveznica među kontinentima“, pod naslovom  „Geostrateška obilježja hrvatskog 

dijela Jadrana“ 

 

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

PUTNIK, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“, pod naslovom „Knjižnice i kulturna različitost: uloga narodnih 

knjižnica u promicanju interkulturnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj“ 

 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maje 

PIVČEVIĆ, mag. philol. educ. franc. i mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Analiza i uporaba člana u 

francuskome i hrvatskome jeziku: psiholingvistički aspekt i primjena u nastavi“ 

 

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

disertacije Krešimira MIJIĆA, mag. archeol. et hist., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“,  pod naslovom „Rimska keramika  

s nekropole antičkog Zadra (lokalitet Vrt - Relja)“ 

 

6. Prijedlog  Senatu za ispravak odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Tee ESCHEBACH, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Putopisi po jugozapadnoj 

Aziji francuskih putopiskinja 19. stoljeća“ 

 

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

disertacije Dunje PAŠIĆ, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Višejezičnost i strah od jezika“ 

 

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

disertacije Filipa ŠIMETINA ŠEGVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  pod naslovom „Vlast, 

politika i kultura u Banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine“ 

 

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

disertacije Anđelke VISKOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“,  pod naslovom „Samovrednovanje 

strukovnih škola u funkciji osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja“ 

 

10. Prijedlog Senatu za razrješenje komentora Ivani MIHALJINEC, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Alici KOLARIĆ, 

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

informacija“ 

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Nevenu 

PINTARIĆU, dipl. inf., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“ 

 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Andreji KATAVIĆ, dipl. 

bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 



 4 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Ivoni DESPOT, 

univ. spec. oec., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Marini PUTNIK, 

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

informacija“ 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Dolores OŠTRIĆ, dipl. 

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

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Jeleni KUPSJAK, 

mag. soc. i ethnol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Stjepanu LOZI, 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Heleni MILJEVIĆ 

PAVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

20. Ispravak odluke o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 

znanosti“ u akad. god. 2018./2019. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora 

pristupnicima za upis: 

 

20.1. Ines JAKLOVIĆ 

20.2. Toni IVETIĆ 

20.3. Ante ORLOVIĆ 

20.4. Nevenka ŠARČEVIĆ 

 

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

prijenos informacija“ u akad. god. 2018./2019. pristupnicima Mirni GILMAN 

RANOGAJEC i Davidu SCHILLERU 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Tamare 

RATKOVIĆ, studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom  „Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice 

nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju“ 

 

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

disertacije Ivana PRAŽENA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Zadarski bilježnik Iohannes de Baldinoctis 

de Casulis (1381. – 1417.)“ 

 

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

disertacije Dobrinke ROJNIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentice zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Geopolitička uloga globalnih energetskih aktera na energetsko pozicioniranje 

Republike Hrvatske u 21. stoljeću“ 
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25. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Željka TREZNERA, mag. rel. int. et dipl., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Hrvatske destinacijske menadžment kompanije u međunarodnim turističkim 

kretanjima“ 

 

26. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog mentora Nataliji 

PARLOV, mag. rel. int. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

27. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. Goranu BRADIĆU, studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

28. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Krešimiru NEVISTIĆU, dipl. ing., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

29. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ani RADOVIĆ KAPOR, studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

30. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Andreju RENDIĆU, mag. turism. cult., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

31. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Martini VUKAŠINI, mag. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

32. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Branki VULIN, dipl. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

33. Obavijesti 

 

34. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika V. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Blaža BERETINA, dipl. ing., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom  „Geostrateška 

obilježja hrvatskog dijela Jadrana“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marine PUTNIK, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog 

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

kulturna različitost: uloga narodnih knjižnica u promicanju interkulturnih vrijednosti u 

Republici Hrvatskoj“. 
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Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Maje PIVČEVIĆ, mag. philol. educ. franc. i mag. philol. 

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

naslovom „Analiza i uporaba člana u francuskome i hrvatskome jeziku: psiholingvistički 

aspekt i primjena u nastavi“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Krešimira MIJIĆA, mag. archeol. et 

hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“,  pod 

naslovom „Rimska keramika  s nekropole antičkog Zadra (lokalitet Vrt - Relja)“. 

 

Ad 6. 

Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ poništilo je 

svoju Odluku (Klasa: 643-02/19-01/12, Urbroj: 2198-1-79-15/19-03, od 14. siječnja 2019.) o 

prijedlogu stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tee Eschebach, te 

dostavilo prijedlog za ispravak Odluke Senata (Klasa: 643-02/19-01/12, Urbroj: 2198-1-79-

15/19-04, od 30. siječnja 2019.), s obrazloženjem da je Vijeće poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“ na svojoj V. redovitoj sjednici u akad. god. 2018./2019., 

održanoj, 11. veljače 2019., prilikom ovjerovljenja zapisnika IV. redovite sjednice, održane 

14. siječnja 2019., utvrdilo i ispravilo krivi navod u Odluci, u kojoj je kao treći član Stručnog 

povjerenstva navedena doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović umjesto doc. dr. sc. Frane Frančića. 

Na temelju navedenog prijedloga Vijeće jednoglasno donosi odluku o: 

 

a) poništenju odluke o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 

i obranu sinopsisa disertacije Tee ESCHEBACH, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Putopisi po jugozapadnoj 

Aziji francuskih putopiskinja 19. stoljeća“, donesene na IV. redovitoj sjednici Vijeća u 

akad. god. 2018./2019. održanoj 17. siječnja 2019. 
 

b) prihvaćanju ispravljenog prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Tee ESCHEBACH, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Putopisi po jugozapadnoj 

Aziji francuskih putopiskinja 19. stoljeća“. 
 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Dunje PAŠIĆ, mag. philol. croat., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Višejezičnost i strah od jezika“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Filipa ŠIMETINA ŠEGVIĆA, prof., 

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

naslovom „Vlast, politika i kultura u Banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anđelke VISKOVIĆ, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“,  pod naslovom 
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„Samovrednovanje strukovnih škola u funkciji osiguravanja kvalitete strukovnog 

obrazovanja“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje komentora 

Ivani MIHALJINEC, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Alici KOLARIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

  

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Nevenu PINTARIĆU, dipl. inf., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Andreji KATAVIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Ivoni DESPOT, univ. spec. oec., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Marini PUTNIK, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Dolores OŠTRIĆ, dipl. pov. umj., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 17. 

Vijeće, uz napomenu prorektorice prof. dr. sc. Ivanke Stričević da je u priloženim 

materijalima izostavljeno obrazloženje komentorice jer je u njemu naveden termin „plaćeni 

dopust“ koji nije predmet ove točke dnevnog reda, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Jeleni KUPSJAK, mag. soc. i 

ethnol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta mr. sc. Stjepanu LOZI, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 
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Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 20. 

Ad 20.1. 

Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ poništilo je 

svoju Odluku (Klasa: 643-02/18-01/319, Urbroj: 2198-1-79-15/19-02, od 16. siječnja 2019.) u 

kojoj je Vijeću poslijediplomskih studija predložilo da se pristupnici Ines Jaklović ne odobri 

upis na studij, te dostavilo prijedlog za ispravak Odluke Vijeća poslijediplomskih studija 

(Klasa: 643-02/18-01/319, Urbroj: 2198-1-79-15/19-03, od 24. siječnja 2019.), s 

obrazloženjem da je Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na 

svojoj V. redovitoj sjednici u akad. god. 2018./2019., održanoj, 11. veljače 2019., prilikom 

ovjerovljenja zapisnika IV. redovite sjednice, održane 14. siječnja 2019., utvrdilo i ispravilo 

krivi navod o tijeku rasprave i glasovanju o navedenoj pristupnici. Na temelju navedenog 

prijedloga Vijeće jednoglasno donosi odluku o: 

a) poništenju Odluke (Klasa: 643-02/18-01/319, Urbroj: 2198-1-79-15/19-03, od 24. 

siječnja 2019.), donesene  na IV. redovitoj sjednici Vijeća u akad. god. 2018./2019. 

održanoj 17. siječnja 2019., kojom se pristupnici Ines Jaklović ne odobrava upis u I. 

semestar; 

b) odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. 

god. 2018./2019. pristupnici Ines JAKLOVIĆ;  

c) prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora pristupnici.  

 

Ad 20.2. 

Na temelju suglasnosti Vijeća poslijediplomskih studija, Vijeće poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ uputilo je Senatu zamolbu za povećanje kvote 

propisane natječajem za upis studenata u akad. god. 2018./2019. na smjeru Povijest 

umjetnosti. Na temelju navedene zamolbe Vijeće jednoglasno donosi odluku o: 

 

a) odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. 

god. 2018./2019. pristupniku Toniju IVETIĆU;  

 

b) prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora pristupniku. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja Odluke Senata o povećanju kvote. 

 

Ad 20.3. 

Na temelju suglasnosti Vijeća poslijediplomskih studija, Vijeće poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ uputilo je Senatu zamolbu za povećanje kvote 

propisane natječajem za upis studenata u akad. god. 2018./2019. na smjeru Povijest 

umjetnosti. Na temelju navedene zamolbe Vijeće jednoglasno donosi odluku o: 

 

a) odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. 

god. 2018./2019. pristupniku Anti ORLOVIĆU;  

 

b) prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora pristupniku. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja Odluke Senata o povećanju kvote. 
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Ad 20.4. 

Na temelju suglasnosti Vijeća poslijediplomskih studija, Vijeće poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ uputilo je Senatu zamolbu za povećanje kvote 

propisane natječajem za upis studenata u akad. god. 2018./2019. na smjeru Povijest 

umjetnosti. Na temelju navedene zamolbe Vijeće jednoglasno donosi odluku o: 

 

a) odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. 

god. 2018./2019. pristupnici Nevenki ŠARČEVIĆ;  

 

b) prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora pristupnici. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja Odluke Senata o povećanju kvote. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na poslijediplomski 

doktorski studij „Društvo znanja i prijenos informacija“ u akad. god. 2018./2019. sljedećim 

pristupnicima: 

 

1. Mirni GILMAN RANOGAJEC   

2. Davidu SCHILLERU (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema kojemu je 

kvalifikacija vrednovana sukladno uvjetima natječaja). 

  

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Tamare RATKOVIĆ, studentice zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom  „Razvojne 

mogućnosti sporta kao sastavnice nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom 

okruženju“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana PRAŽENA, prof., studenta 

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

bilježnik Iohannes de Baldinoctis de Casulis (1381. – 1417.)“. 

 

Ad 24. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se naslov teme disertacije uskladi s 

hrvatskim standardnim jezikom, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Dobrinke ROJNIĆ, 

mag. rel. int. et dipl., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Geopolitička uloga globalnih energetskih aktera na 

energetsko pozicioniranje Republike Hrvatske u 21. stoljeću“. 

 

Ad 25. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se naslov teme disertacije terminološki 

i sintaktički uskladi s hrvatskim standardnim jezikom, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Željka TREZNERA, mag. rel. int. et dipl., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Hrvatske destinacijske 

menadžment kompanije u međunarodnim turističkim kretanjima“. 
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Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog mentora Nataliji PARLOV, mag. rel. int. et dipl., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

mr. Goranu BRADIĆU, studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Krešimiru NEVISTIĆU, dipl. ing., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ 

 

Ad 29. 

Vijeće, nakon rasprave o primjerenosti termina „diplomati crnogorske nacionalnosti“ u 

nazivu prijedloga teme disertacije, jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje 

mentora Ani RADOVIĆ KAPOR, studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, vrati predlagaču s molbom da se, s obzirom na složenost teme 

te moguće pogrešne interpretacije, naziv teme preformulira (npr. „Proces obnove neovisnosti 

Crne Gore s posebnim osvrtom na ulogu crnogorskih diplomata 2002.-2006.). 

  

Ad 30. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Andreju RENDIĆU, mag. turism. cult., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 31. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Martini VUKAŠINI, mag. oec., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 32. 

Vijeće, nakon rasprave o neusklađenosti predloženog naslova okvirne teme s 

područjem i poljem izbora u zvanje mentora, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje mentora Branki VULIN, dipl. oec., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, uz uvjet da predlagač dostavi 

novi prijedlog s preformuliranim naslovom okvirne teme. 

 

 

Sjednica je završena u 13.10 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


