
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

URBROJ: 2198-1-79-15/15-02 

Zadar, 16. veljače 2015. 

Z A P I S N I K 

 

V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 

održane 16. veljače 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 

početkom u 11.15 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 (prisutan počevši od 11.25 sati), 

3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 

 

b) Društveno područje znanosti: 

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

znanosti: 

4. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić, 

5. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno se opravdao), 

7. prof. dr. sc. Izabela Sorić (prethodno se opravdala). 

 

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 mentora i komentora Ivani BRSTILO, mag. soc., studentici 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“, 

2. Odobrenje nastavka prekinutog studija Tamari ŠTEFANAC, dipl. komp. knjiž., 

3. Odobrenje nastavka prekinutog studija Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., 

4. Odobrenje nastavka prekinutog studija Snježani KORDUN, mag. cult. 

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2014./2015., 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mirka DUIĆA, 

dipl. nov. i akad. montaž., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Filmske zbirke u hrvatskim narodnim knjižnicama“, 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Branka 

METZGERA-ŠOBERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
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znanosti“, pod naslovom „Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti 

u Rijeci“, 

 

4. Prijedlog Senatu za razrješenje/imenovanje stručnog  povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Nikoline BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predromanička kamena 

liturgijska skulptura na području Pulske biskupije“, 

 

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

Silvane DUNAT, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog 

impresionizma“, 

 

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

Katice BURIĆ ĆENAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Dokumentalistički pristup i obrada informacija 

o glazbenom životu grada Zadra od 1880. do Prvog svjetskog rata“, 

 

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

Andreje KATAVIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Informacijske potrebe i informacijsko 

ponašanje osoba s oštećenjem vida u svakodnevnom životu: holistički pristup“, 

 

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

mr. sc. Dubravke KOLIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Uprava u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave. 

Institucije i gradivo“, 

 

9. Prijedlog Senatu za razrješenje/imenovanje komentora  Maši MARADIN, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Tvrtku BOŽIĆU, studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Suzani ČULE, dipl. arheol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Mariju RADALJCU, dipl. arheol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Šimi VRKIĆU, dipl. arheol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studenticama 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Antonija Gluhan, Nataša 

Mučalo, Martina Strugar), 

 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje mr. sc. Nensi SEGARIĆ ponovnog upisa posljednjeg semestra, 

nakon nereguliranog produžetka roka za predaju disertacije, na međunarodnom združenom 

poslijediplomskom doktorskom studiju „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, 

 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ivani BRSTILO, mag. soc., studentici 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“, 

 

17. Odobrenje nastavka prekinutog studija Tamari ŠTEFANAC, dipl. komp. knjiž. 
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18. Odobrenje nastavka prekinutog studija Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., 

 

19. Odobrenje nastavka prekinutog studija Snježani KORDUN, mag. cult. 

 

20. Razno.  

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 

studija u akad. god. 2014./15. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Mirka DUIĆA, dipl. nov. i akad. montaž., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Filmske 

zbirke u hrvatskim narodnim knjižnicama“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Branka METZGERA-ŠOBERA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Međuratni povijesni kontekst osnivanja 

Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci“. 

 

Ad 4. 

Vijeće, uz prihvaćanje obrazloženja izv. prof. dr. sc. Nikole Vuletića o razlozima odustajanja 

prvog i trećeg člana od članstva u stručnom povjerenstvu (sumnja u disertabilnost teme, odnosno 

neslaganje sa sintagmom „liturgijska skulptura“) te o stavu Vijeća mentora, jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje/imenovanje stručnog  povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Nikoline BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predromanička kamena liturgijska skulptura na 

području Pulske biskupije“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Silvane DUNAT, prof., studentice 

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

metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog impresionizma“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Katice BURIĆ ĆENAN, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 

„Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1880. do Prvog 

svjetskog rata“. 

 

Ad 7.  
Vijeće, uz prihvaćanje prijedloga da se iz naslova izostavi podnaslov „holistički pristup“, 

jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Andreje KATAVIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Informacijske potrebe i informacijsko 

ponašanje osoba s oštećenjem vida u svakodnevnom životu: holistički pristup“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje stručnog povjerenstva za 

ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Dubravke KOLIĆ, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Uprava u Dalmaciji za 
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vrijeme druge austrijske uprave. Institucije i gradivo“ vrati na doradu zbog naslova koji je nejasan, 

osobito u odnosu na naziv studija. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje/imenovanje 

komentora  Maši MARADIN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora mr. sc. 

Tvrtku BOŽIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Suzani ČULE, 

dipl. arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Mariju 

RADALJCU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Šimi 

VRKIĆU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije studenticama poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

(Antonija Gluhan, Nataša Mučalo, Martina Strugar). 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje mr. sc. Nensi SEGARIĆ 

ponovnog upisa posljednjeg semestra, nakon nereguliranog produžetka roka za predaju disertacije, na 

međunarodnom združenom poslijediplomskom doktorskom studiju „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora 

Ivani BRSTILO, mag. soc., studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Tamari ŠTEFANAC, 

dipl. komp. knjiž. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Mirti MATOŠIĆ, mag. 

bibl. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se Snježani KORDUN, mag. cult. ne odobri nastavak 

prekinutog studija. 
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Ad 19. 

Nema prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 11.40 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Danijela Gašparović, prof.                              prof. dr. sc. Dijana Vican 

 


