
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-04 

Zadar, 16. travnja 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 16. travnja 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 11.05 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. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 

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. Toni Bielić 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

5. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić (prethodno opravdala izostanak) 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka  

 

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. i 23. koje glase: 

 

22. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog prvog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Branke VULIN, dipl. oec., 

studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“,  pod naslovom „Percepcija sigurnosti turista: Različiti modeli osiguranja 

sigurnosti turista u međunarodnom okruženju“ 

 

23. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. god. 2018./2019. pristupnici Nadi 

JELIČIĆ 
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Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 24. i 25.: 

 

24. Obavijesti 

 

25. Razno. 

 

 Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2018./2019. 

 

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

KATIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva 

desetljeća 20. stoljeća“ 

 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ive 

KRTALIĆ MUIESAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Media discourses of nation and cultural 

differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk“ („Medijski diskursi nacije i 

kulturne različitosti na primjeru Westdeutscher Rundfunka“)  

 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Maríje 

del Pilar VALERO FERNÁNDEZ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Desarrollo del conocimiento fraseolόgico en 

los estudiantes de ELE a través de una herramienta lexicográfica par niveles del 

MCER“ („Razvoj frazeološke kompetencije kod studenata španjolskog kao stranog 

jezika putem leksikografskog alata prema razinama ZEROJ-a“)  

 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana 

JERKOVIĆA, mag. forens., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Analiza spolnoga dimorfizma antičke i 

kasnoantičke populacije Salone“ 

 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maše 

MARADIN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji 

hrvatskoga jezika“  

 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane 

MIHALJINEC, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Music as healing in the Anatolian Seljuk Times“ („Glazba 

kao lječidbeni medij u doba vladavine Anatolijskih Seldžuka“) 

 

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

disertacije Vanje DERGIĆ, mag. soc., studentice združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“,  pod naslovom 

„Mladi i politika: Političnost u pank subkulturi“ 
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9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorâ Nevenki KALEBIĆ, mag. bibl., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Zvonimiru MIMICI, mag. oec., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

11. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Marijane KRESIĆ VUKOSAV 

mentorstva Marini OŠTARIĆ, prof., na poslijediplomskom doktorskom studiju 

„Humanističke znanosti“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivi RADKOVIĆU, dipl. politologu, studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

13. Suglasnost za pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku Antoniji JAZIDŽIJI 

ŽARKOVIĆ, mag. philol. ital. i mag. educ. philol. angl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

14. Suglasnost za pisanje disertacije na talijanskom jeziku Ivi PERŠIĆ, mag. philol. ital., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Veri PANDUROV, dipl. 

knjižničarki, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivani RAKONIĆ 

LESKOVAR, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“ 

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Zrinki BANIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Josipi BUBAŠ, dipl. pov. 

umj., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

19. Prihvaćanje zaključka Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ o zamolbi pristupnice Kristine KAŠTELAN, prof., za ponovno razmatranje 

prijave na natječaj za upis u akad. god. 2018./2019. 

 

20. Prihvaćanje zaključka Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ o zamolbi pristupnika Tome ŠIMUNDŽE, mag. art., za ponovno 

razmatranje prijave na natječaj za upis u akad. god. 2018./2019. 

 

21. Odobrenje naknadnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ u akad. god. 2018./2019. (Veronika Galić, Violeta Jelić, Ivo 

Šaina) 

 

22. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog prvog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Branke VULIN, dipl. oec., 

studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
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odnosi“,  pod naslovom „Percepcija sigurnosti turista: Različiti modeli osiguranja 

sigurnosti turista u međunarodnom okruženju“ 

 

23. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. god. 2018./2019. pristupnici 

Nadi JELIČIĆ 

 

24. Obavijesti 

 

25. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. 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 Mirise KATIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Uloga žena u kulturnom životu 

Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljeća“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ive KRTALIĆ MUIESAN, prof., studentice 

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

discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk“ 

(„Medijski diskursi nacije i kulturne različitosti na primjeru Westdeutscher Rundfunka“). 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Maríje del Pilar VALERO FERNÁNDEZ, studentice 

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

del conocimiento fraseolόgico en los estudiantes de ELE a través de una herramienta 

lexicográfica par niveles del MCER“ („Razvoj frazeološke kompetencije kod studenata 

španjolskog kao stranog jezika putem leksikografskog alata prema razinama ZEROJ-a“). 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana JERKOVIĆA, mag. forens., studenta 

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

spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salone“. 

 

Ad 6. 

Nakon rasprave, u kojoj članovi Vijeća nisu mogli utvrditi je li netko od članova 

povjerenstva kroatist, Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maše MARADIN, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Polisemija i 

sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika“, uz uvjet da predlagač potvrdi da je 

sastav predloženog stručnog povjerenstva usklađen s temom disertacije, tj. da je u 

povjerenstvo uključen i kroatist. 
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Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane MIHALJINEC, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Music as healing in the 

Anatolian Seljuk Times“ („Glazba kao lječidbeni medij u doba vladavine Anatolijskih 

Seldžuka“). 

 

Ad 8. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da vodi računa o kontekstualizaciji teme 

disertacije unutar područja doktorskog studija, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

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

DERGIĆ, mag. soc., studentice združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“,  pod naslovom „Mladi i politika: Političnost u pank 

subkulturi“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentorâ Nevenki KALEBIĆ, mag. bibl., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Zvonimiru MIMICI, mag. oec., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 11. 

Vijeće, uz napomenu da bi ubuduće uz prijedlog za razrješenje trebalo priložiti i 

evidenciju tijeka studija studenta, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

razrješenje izv. prof. dr. sc. Marijane KRESIĆ VUKOSAV mentorstva Marini OŠTARIĆ, 

prof., na poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“. 

  

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Ivi 

RADKOVIĆU, dipl. politologu, studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“.  

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost za pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku 

Antoniji JAZIDŽIJI ŽARKOVIĆ, mag. philol. ital. i mag. educ. philol. angl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“.  

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost za pisanje disertacije na talijanskom jeziku Ivi 

PERŠIĆ, mag. philol. ital., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“. 
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Ad 15.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Veri PANDUROV, dipl. knjižničarki, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Ivani RAKONIĆ LESKOVAR, mag. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Zrinki BANIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Josipi BUBAŠ, dipl. pov. umj., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno prihvaća zaključak Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ da se ne uvaži zamolba pristupnice Kristine KAŠTELAN, prof., za 

ponovno razmatranje prijave na natječaj za upis u akad. god. 2018./2019. jer je dokumentacija 

koja je nedostajala u prijavi dostavljena naknadno, odnosno nakon službeno donesenih odluka 

sveučilišnih tijela. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno prihvaća zaključak Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ da se ne uvaži zamolba pristupnika Tome ŠIMUNDŽE, mag. art., za 

ponovno razmatranje prijave na natječaj za upis u akad. god. 2018./2019. jer je dokumentacija 

koja je nedostajala u prijavi te sadržajna dorada okvirne teme disertacije dostavljena 

naknadno, odnosno nakon službeno donesenih odluka sveučilišnih tijela. 

 

Ad 21. 

Nakon uvodne napomene prorektorice prof. dr. sc. Ivanke Stričević kako je studij 

trenutno u postupku očitovanja na negativno izvješće povjerenstva za reakreditaciju u kojemu 

je zatražena zabrana daljnjih upisa, no da se ta zabrana ne odnosi na već raspisani natječaj, 

Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o odobrenju 

naknadnog upisa u I. semestar zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Veronika Galić 

2. Violeta Jelić 

3. Ivo Šaina. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog prvog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Branke VULIN, dipl. oec., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
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studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Percepcija sigurnosti turista: Različiti modeli 

osiguranja sigurnosti turista u međunarodnom okruženju“. 

 

Ad 23. 

Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o odobrenju 

naknadnog upisa u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. 

pristupnici Nadi JELIČIĆ (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema kojemu je 

kvalifikacija vrednovana sukladno uvjetima natječaja). 

 

 

 

Sjednica je završena u 11.50 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


