
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/14-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/14-08 
Zadar, 16. rujna 2014. 

Z A P I S N I K 
 
VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. 
održane 16. rujna 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića bb, II. kat, dvorana 2.3) s 
početkom u 13.05 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. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 
 
b) Društveno područje znanosti: 

3. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 
4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 

 
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. Josip Lisac. 
 
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 sljedeće dopune: 

 
1. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Davora BULIĆA, 

prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti“, 

 
2. Prijedlog Senatu za imenovanje 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“, 

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

Anite TRAVČIĆ, mag. educ. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Antičke geme na tlu Hrvatske“, 

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

Ive PERKUŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Dramski i glumački opus Daria Foa“, 
 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Tajane PUTRIH, mag. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Sakralna arhitektura Rijeke u prvoj polovici 20. stoljeća“, 
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6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Valentini ZOVIĆ, mag. philol. lat. i 
graec., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
(dorada prijedloga),  

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ (Siniša Bizjak, Martina 
Dubolnić Glavan, Ana Jordan Knežević, Vedrana Jović Gazić, Vinka Marinković), 

 
8. Odobrenje naknadnog upisa Mariju RADALJCU, dipl. arheol., na poslijediplomski doktorski 

studij „Arheologija istočnog Jadrana“, 
 

9. Odobrenje prijelaza Ireni KREGAR ŠEGOTA, prof., na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“, 
 

10.  Prijedlog Senatu za potvrdu imenovanja mentora i imenovanje komentora Ireni KREGAR 
ŠEGOTA, prof., 
 

11. Odobrenje nastavka prekinutog studija Ivanu ALDUKU, dipl. arheol., 
 

 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 
D n e v n i   r e d: 

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

2013./2014., 
 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Ivane RAKONIĆ LESKOVAR, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Sudjelovanje školske knjižnice u 
prevenciji poremećaja u ponašanju učenika“ (ponavljanje glasovanja), 

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

Petra ELEZA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Migracije i društveno-gospodarski razvoj vukovarsko-
srijemskog kraja u drugoj hrvatskoj modernizaciji (1945.-1991.)“, 

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

Dina NEKIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“, pod naslovom „Dalmatinske postrojbe u Prvom svjetskom ratu (1914.-
1918.)“, 

 
5. 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 „Zadar i okolica između dva svjetska rata“, 

 
6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Blažu BERETINU, dipl. ing., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  
 

7. Prijedlog Senatu za odobrenje produžetka roka za predaju dorađene disertacije Mirjani KOS-
NALIS, prof., studentici nereformiranog poslijediplomskog studija „Povijest hrvatskog 
pomorstva“, 
 

8. Prijedlog Senatu za odobrenje produžetka roka za predaju disertacije Ivanu IVANDI, prof., 
studentu nereformiranog poslijediplomskog studija iz književnosti, 
 



 3

9. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivana STAGLIČIĆA, 
dipl. arheol., studenta poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arheološka baština Podvelebitskog primorja“ i 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 
 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Davora BULIĆA, 
prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti“, 
 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje 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“, 

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

Anite TRAVČIĆ, mag. educ. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Antičke geme na tlu Hrvatske“, 

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

Ive PERKUŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Dramski i glumački opus Daria Foa“, 
 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Tajane PUTRIH, mag. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Sakralna arhitektura Rijeke u prvoj polovici 20. stoljeća“, 

 
15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Valentini ZOVIĆ, mag. philol. lat. i 

graec., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
(dorada prijedloga),  

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ (Siniša Bizjak, Martina 
Dubolnić Glavan, Ana Jordan Knežević, Vedrana Jović Gazić, Vinka Marinković), 

 
17. Odobrenje naknadnog upisa Mariju RADALJCU, dipl. arheol., na poslijediplomski doktorski 

studij „Arheologija istočnog Jadrana“, 
 

18. Odobrenje prijelaza Ireni KREGAR ŠEGOTA, prof., na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“, 
 

19.  Prijedlog Senatu za potvrdu imenovanja mentora i imenovanje komentora Ireni KREGAR 
ŠEGOTA, prof., 
 

20. Odobrenje nastavka prekinutog studija Ivanu ALDUKU, dipl. arheol., 
 

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

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane RAKONIĆ LESKOVAR, mag. bibl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Sudjelovanje školske knjižnice u prevenciji poremećaja u ponašanju učenika“ vrati na doradu. 
 
 
 



 4

Ad 3. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Petra ELEZA, prof., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Migracije i društveno-
gospodarski razvoj vukovarsko-srijemskog kraja u drugoj hrvatskoj modernizaciji (1945.-1991.)“. 

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Dina NEKIĆA, mag. hist., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Dalmatinske postrojbe u Prvom svjetskom ratu (1914.-1918.)“. 

 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Sanje REITER, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Zadar i okolica između dva svjetska 
rata“ vrati na doradu radi preširoko postavljenog naslova. 

 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Blažu 
BERETINU, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“. 

 
Ad 7.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju zamolbe Mirjane KOS-NALIS, prof., 
studentice nereformiranog poslijediplomskog studija „Povijest hrvatskog pomorstva“, za odobrenje 
produžetka roka za predaju dorađene disertacije te predlaže rok do 31. prosinca 2014. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju zamolbe Ivana IVANDE, prof., studenta 
nereformiranog poslijediplomskog studija iz književnosti, kao i prijedloga Stručnog vijeća Odjela za 
kroatistiku i slavistiku, za odobrenje produžetka roka za predaju disertacije te predlaže rok do 30. 
rujna 2015. 
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Ivana STAGLIČIĆA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arheološka 
baština Podvelebitskog primorja“ i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u 
sljedećem sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Ante Uglešić, predsjednik, 
2. dr. sc. Željko Tomičić, red. prof. u miru, i 
3. prof. dr. sc. Miroslav Glavičić.  
 

Ad 10. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Davora BULIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu 
ekonomske i socijalne povijesti“. 

 
Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 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“. 
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Ad 12. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anite TRAVČIĆ, mag. educ. hist. art., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Antičke geme na tlu 
Hrvatske“. 

 
Ad 13.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ive PERKUŠIĆA, prof., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Dramski i glumački 
opus Daria Foa“. 

  
Ad 14.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tajane PUTRIH, mag. art., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sakralna arhitektura 
Rijeke u prvoj polovici 20. stoljeća“. 

 
Ad 15.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Valentini ZOVIĆ, mag. philol. lat. i graec., studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 
Ad 16.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produžetka roka za 
predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
(Siniša Bizjak, Martina Dubolnić Glavan, Ana Jordan Knežević, Vedrana Jović Gazić, Vinka 
Marinković). 

 
Ad 17.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa Mariju RADALJCU, dipl. 
arheol., na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 
Ad 18.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenje prijelaza Ireni KREGAR ŠEGOTA, prof., na 
poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 19.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za potvrdu imenovanja mentora i 
imenovanje komentora Ireni KREGAR ŠEGOTA, prof. 

 
Ad 20.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Ivanu ALDUKU, 
dipl. arheol. 

 
 
Sjednica završena u 13.05 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 
    Danijela Gašparović, prof.                              Prof. dr. sc. Dijana Vican 


