
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-03 

Zadar, 15. veljače 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 15. veljače 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 12.05 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) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno 

područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Damir Magaš 
 

Odsutni članovi Vijeća: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka (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 

izmjene i dopune dnevnog reda: 

 

Iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi: 

 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivoni DESPOT, univ. spec. 

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

informacija“ 

 

Dosadašnje točke 13. i 14. postaju točke 14. i 15.: 

 

14. Obavijesti 

15. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika IV. redovite i V. izvanredne sjednice Vijeća poslijediplomskih 

studija u akad. god. 2017./2018. 
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2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Tanje 

KOCKOVIĆ ZABORSKI, dipl. etnol i povj., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Transformacija istarske 

prehrambene tradicije u turističkim seoskim gospodarstvima“ 

 

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

disertacije Željke KORDIĆ, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Kronotop apokalipse u posthumanističkoj fikciji“ 

 

4. Suglasnost Emiliji MUSAP, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za pisanje i obranu 

sinopsisa disertacije te pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku 

 

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

disertacije Emilije MUSAP, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Prostor i artikulacija monstruoznosti unutar popularne kulture“ („Space and the 

Articulation of Monstrosity Within Popular Culture“) 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Maji GRISONIC, mag. archeol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“  

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Mati RADOVIĆU, dipl. arheol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“  

 

8. Prijedlog Senatu za razrješenje doc. dr. sc. Sandre HADŽIHALILOVIĆ komentorstva 

Katarini Kosić, mag. philol. croat. i mag. ling., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“  

 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Petru ELEZU, 

prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Zrinka Banić, Iva 

Peter Dragan, Tajana Putrih Tovilović) 

 

11. Promjena sastava Vijeća zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ 

 

12. Prihvaćanje standardiziranih obrazaca za poslijediplomske doktorske studije 

 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivoni DESPOT, univ. spec. 

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

informacija“ 

 

14. Obavijesti 

 

15. Razno. 
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Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IV. redovite i V. Izvanredne 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 Tanje KOCKOVIĆ ZABORSKI, dipl. etnol i povj., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seoskim gospodarstvima“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Željke KORDIĆ, mag. philol. angl. i 

mag. educ. philol. russ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kronotop apokalipse u posthumanističkoj fikciji“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost Emiliji MUSAP, mag. philol. angl. i mag. educ. 

philol. russ., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za 

pisanje i obranu sinopsisa disertacije te pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Emilije MUSAP, mag. philol. angl. i 

mag. educ. philol. russ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Prostor i artikulacija monstruoznosti unutar popularne kulture“ 

(„Space and the Articulation of Monstrosity Within Popular Culture“). 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Maji GRISONIC, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Mati RADOVIĆU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“. 

 

Ad 8. 

Vijeće, uz napomenu da je, s obzirom da mentorica nije zaposlenica Sveučilišta u 

Zadru, studentici potrebno imenovati novog komentora koji je nastavnik na Sveučilištu u 

Zadru, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje doc. dr. sc. Sandre 

HADŽIHALILOVIĆ komentorstva Katarini Kosić, mag. philol. croat. i mag. ling., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Petru ELEZU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
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Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ (Zrinka Banić, Iva Peter Dragan, Tajana Putrih Tovilović) 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu sastava 

Vijeća zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za prihvaćanje 

standardiziranih obrazaca za poslijediplomske doktorske studije. 

  

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

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

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 14. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 15. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 12.40 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:                   Prorektorica: 

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


