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Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 17. travnja 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 10.10 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Ivanka Stričević, 

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

5. prof. dr. sc. Igor Radeka  

 

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

područje znanosti: 
 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Damir Magaš (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, Vijeće jednoglasno 

utvrđuje sljedeći   

D n e v n i   r e d: 

 

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

akad. god. 2017./2018. 

 

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

RUŽIĆA, mag. cult., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim 

tekstovima“ 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 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“ 

 

4. Obavijesti 
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5. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2017./18. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Borisa RUŽIĆA, mag. cult., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Pogled iza ekrana: percipiranje 

slike u medijskim tekstovima“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu 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 4. 

Prorektorica prof. de. sc. Ivanka Stričević daje nekoliko obavijesti vezano za postupak 

reakreditacije doktorskih studija: očekuje se termin posjeta povjerenstva za reakreditaciju 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“; Vijeće doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“ priprema za predaju akcijski plan; Vijeće doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“ predalo je očitovanje na izvješće povjerenstva za 

reakreditaciju; doktorski studij „Međunarodni odnosi“ ima rok za predaju samoanalize do 

kraja rujna 2018. 

 

Ad 5. 

Na upit izv. prof. dr. sc. Rafaele Božić o mogućnosti normiranja rada mentora na 

doktorskim studijima (što je bila preporuka povjerenstva za reakreditaciju doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“), razvila se rasprava u kojoj su sudjelovali svi članovi Vijeća (prof. 

dr. sc. Dražen Maršić navodi da je povjerenstvo za reakreditaciju doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ ukazalo na preopterećenost mentora, ali nije preporučilo 

normiranje njihova rada; prof. dr. sc. Vjeran Katunarić podsjetio je da u inozemstvu 

nastavnici u višim zvanjima rade samo na doktorskim studijima; prof. dr. sc. Igor Radeka 

obavijestio je članove Vijeća da su u tijeku pregovori s vladom vezano za novi kolektivni 

ugovor te da je jedan od zahtjeva sindikata i ulazak norme rada na doktorskim studijima u 

ukupnu normu koja bi trebala razlikovati nastavni, znanstveni i administrativni rad 

nastavnika; prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević naglašava da zakonski okvir ne normira 

rad mentora na doktorskim studijima, ali da bi, zbog razlike između nastavnika koji rade na 

doktorskim studijima i onih koji ne rade, eventualno reguliranje navedene norme trebalo biti 

fleksibilno, te da treba sudjelovati u raspravama koje će rješavati navedena pitanja). 

 

 

Sjednica je završena u 10.50 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:                   Prorektorica: 

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


