
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/14-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/14-06 
Zadar, 16. lipnja 2014. 

Z A P I S N I K 
 
VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. 
održane 16. lipnja 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića bb, III. kat, dvorana 3.6) s 
početkom u 10.05 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. 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 članovi Vijeća: 
1.  prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno se ispričao). 
 
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 sljedeću dopunu: 

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

sc. Vinka BAKIJE, studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Model vrednovanja održivosti 
lokalnih zajednica orijentiranih prema razvoju turizma“, 

 
 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjerovljenje zapisnika V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 

2013./2014., 
 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Josipe SELTHOFER, 
dipl. ing., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, pod naslovom „Kulturološka obilježja vizualnog identiteta hrvatskog akademskog 
mrežnog prostora“, 

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

Ivane LJEVAK LEBEDA, dipl. oec.., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Nakladnički vidovi oblikovanja udžbenika“, 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Jeleni BARIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  

 
5. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Mateju GABRILU, mag. hist., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  
 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Lucijani LASIĆ NEKIĆ, mag. hist., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 

 
7.  Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marijani MIKULANDRA, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  
 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Ivanki MILI ČEVIĆ-CAPEK, studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

 
9.  Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Željki PANDŽA, mag. archeol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Valentini ZOVIĆ, mag. philol. lat. i graec., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“,  

 
11. Prijedlog Senatu za odobrenje produžetka roka za predaju disertacije mr. sc. Valentini LASIĆ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
 

12. 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“, 

 
13. Žalba Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na 

odluku Vijeća poslijediplomskih studija (odobrenje upisa kandidatu Teu Brusiću), 
 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
mr. sc. Vinka BAKIJE, studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Model vrednovanja održivosti 
lokalnih zajednica orijentiranih prema razvoju turizma“, 

 
15. Očitovanje Darka PERIŠE, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, na izvješće člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije pod naslovom 
„Arheološka svjedočanstva rimsko-delmatskih ratova“, 

 
16. Razno. 

 
 
 

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

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Josipe SELTHOFER, dipl. ing., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Kulturološka obilježja 
vizualnog identiteta hrvatskog akademskog mrežnog prostora“. 
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Ad 3. 
Vijeće, uz sugestiju da se naslov pojasni (osobito riječ „vidovi“), jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Ivane LJEVAK LEBEDA, dipl. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Nakladnički vidovi oblikovanja udžbenika“. 

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Jeleni 
BARIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“. 

 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Mateju GABRILU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
poveznica među kontinentima“. 

 
Ad 6. 

Vijeće, uz sugestiju da se u prijedlogu radnog naslova promijeni riječ „nastanak“,  jednoglasno 
donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Lucijani LASIĆ NEKIĆ, mag. hist., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 
Ad 7.  

Vijeće, uz sugestiju da se u prijedlogu radnog naslova umjesto „za vrijeme“ stavi „u doba“, 
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Marijani 
MIKULANDRA, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora mr. sc. 
Ivanki MILIČEVIĆ-CAPEK, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“. 
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Željki 
PANDŽA, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“. 

 
Ad 10. 

Nakon provedene rasprave, u kojoj je ukazano na problem u slučajevima kada predloženi 
mentor, kasnije član stručnog povjerenstva, nije izabran u zvanje u odgovarajućoj znanstvenoj grani, 
iako je kompetentan za temu, Vijeće jednoglasno donosi odluku: 

 
a) da se Senatu preloži dopuna čl. 11. Pravilnika o postupku pokretanja, odobravanja, 

provođenja, praćenja i vrednovanja programa doktorskih studija na način da se u stavcima 
1. i 2. ispred dijela rečenice „barem dva člana stručnog povjerenstva iz odgovarajuće 
grane“ doda „u pravilu“, te doda novi stavak koji glasi: „Iznimke će razmatrati Vijeće 
poslijediplomskih studija te o tome uputiti prijedlog Senatu“; 

b) da se prihvati prijedlog za imenovanje mentora Valentini ZOVIĆ, mag. philol. lat. i graec., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, temeljem 
izmjene Pravilnika. 

Ad 11. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produžetka roka za 

predaju disertacije mr. sc. Valentini LASIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
poveznica među kontinentima“. 
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Ad 12. 
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“, te vraćanju rada studentici na doradu. 

 
Ad 13.  

Nakon provedene rasprave Vijeće, pozivajući se na čl. 73. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, jednoglasno donosi odluku da se žalba ne prihvati, uz pojašnjenje 
kako se termin „prethodno završeno odgovarajuće školovanje“ iz čl. 7. st. 2. Pravilnika o 
poslijediplomskim studijima odnosi na obujam kvalifikacije sveučilišnog studija. Vijeće predlaže da 
kandidat razliku u stečenoj kvalifikaciji nadoknadi upisom odgovarajućeg sveučilišnog diplomskog 
studija.   
 
Ad 14.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Vinka BAKIJE, studenta međunarodnog 
združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 
naslovom „Model vrednovanja održivosti lokalnih zajednica orijentiranih prema razvoju turizma“. 

 
Ad 15.  
 Vijeće je razmotrilo očitovanje te zaključilo da se studentu, s obzirom da je postupak pri 
samome kraju, dopisom sugerira da pristupi doradi, a potom i obrani rada. 
 
Ad 16.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica završena u 11.30 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 
    Danijela Gašparović, prof.                              Prof. dr. sc. Dijana Vican 


