
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

URBROJ: 2198-1-79-15/16-02 

Zadar, 18. veljače 2016. 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 18. veljače 2016. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, ured prorektorice izv. prof. dr. sc. Ivanke Stričević) s početkom u 10.05 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. prof. dr. sc. Josip Lisac 

 

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

područje znanosti: 

3. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić  

4. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

5. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić  

6. prof. dr. sc. Izabela Sorić 

7. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić (prethodno opravdao izostanak). 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 

 

 Prorektorica izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 

utvrđuje kvorum. Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 
 

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

2015./2016., 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Danijela 

BARBARIĆA, mag. iur., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Konceptualni model informacijskog sustava lokalne 

samouprave“, 

 

3. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., 

  

4. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog 

Jadrana“ u akad. god. 2015./2016., 

 

5. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ u akad. god. 2015./2016.,  
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6. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće, uz prihvaćene primjedbe, jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IV. redovite 

sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2015./16. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Danijela BARBARIĆA, mag. iur., studenta 

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

„Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl. 

  

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na poslijediplomski 

doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2015./2016. pristupnici Maji 

Griconic. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri naknadni upis pristupniku Igoru 

Mihajloviću. 

 

Ad 5. 

Vijeće, uz prihvaćanje obrazloženja Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija za 

predlaganje devet pristupnika za upis, umjesto osam koliko je predviđeno natječajem (osmi i 

deveti pristupnik imaju jednak broj bodova na bodovnoj listi), jednoglasno donosi odluku o 

odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

u akad. god. 2015./2016. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Stipe Bjeliš 

2. Tanja Dujaković 

3. Gordana Gašo 

4. Jurica Grzunov 

5. Ines Hocenski 

6. Marko Jurjević 

7. Mario Pallua 

8. Nikolina Peša-Pavlović 

9. Željko Župan. 

 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis sljedećim pristupnicima: 

 

1. Martina Bacelj 

2. Ena Javor 

3. Marijana Karamarko 

4. Jadranka Martić. 

 

Ad 6.  Razno. 

 

Sjednica je završena u 11.00 sati. 
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           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


