
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-02 

Zadar, 21. veljače 2017. 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 21. veljače 2017. 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, izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, 

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Nikola Vuletić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

4. prof. dr. sc. Izabela Sorić  

 

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

područje znanosti: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš 
 

Odsutni članovi Vijeća:  

7. Josip Lisac  

 

Zapisnik vodi: 

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

 Prorektorica izv. 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 (uz napomenu da Vijeće mentora poslijediplomskog 

doktorskog studija Humanističke znanosti treba povesti računa o pravovremenoj dostavi 

materijala za sjednicu): 

 

Iza točke 15. dodaju se točke 16. i 17. koje glase: 

 

16. Odobrenje naknadnog upisa u ljetni semestar akad. god. 2015./2016., odnosno zimski 

semestar akad. god. 2016./2017. studentima prve i druge generacije zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Zlatku 

BUKAČU, mag. philol. angl., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

 

Dosadašnje točke 16. i 17. postaju točke 18. i 19: 

 

18. Obavijesti 

 

19. Razno. 
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Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2016./2017. 

 

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

LJEVAK LEBEDA, dipl. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Nakladnički vidovi 

oblikovanja udžbenika“  

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Tamare 

ŠTEFANAC, dipl. komp. knjiž. i dipl. povj. umj., studentice poslijediplomskog 

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

Conceptualization of Archival Materials Held in Museums“ („Konceptualizacija 

arhivskog gradiva u muzejima“) 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Duška 

MARUŠIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“ pod naslovom „Utjecaj litoralizacije na suvremene 

promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja“  
 

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

disertacije Darije HOFGRÄFF, dipl. povj., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Hrvati u svjetlu 

iseljeničke politike 1923. - 1939.“ 

 

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

disertacije Nikole PROTRKE, univ. spec. inf., studenta zajedničkog  

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Opseg i 

obrasci međunarodne suradnje i sigurnosti u kibernetičkom prostoru s aspekta tijela za 

provođenje zakona u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ireni BILIĆ, struč. spec. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ninoslavu GREGURIĆ-BAJZI, mag. iur., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Valentini KEBLAR, mag. int. rel. et dipl., 

studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Roku VULETIĆU, dipl. politologu, studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Dori RUBINIĆ, 

mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 
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12. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Branku KASALU, mag. 

hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 

 

13. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Tamari PERIŠIĆ, prof.   

 

14. Odobrenje upisa na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 2016./2017. 

 

15. Priziv mr. sc. Jadranke MARTIĆ na Odluku Vijeća poslijediplomskih studija  

 

16. Odobrenje naknadnog upisa u ljetni semestar akad. god. 2015./2016., odnosno zimski 

semestar akad. god. 2016./2017. studentima prve i druge generacije zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Zlatku 

BUKAČU, mag. philol. angl., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

 

18. Obavijesti 

 

19. Razno. 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./17. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivane LJEVAK LEBEDA, dipl. oec., studentice 

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

naslovom „Nakladnički vidovi oblikovanja udžbenika“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Tamare ŠTEFANAC, dipl. komp. knjiž. i dipl. povj. umj., 

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

naslovom „The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums“ 

(„Konceptualizacija arhivskog gradiva u muzejima“).  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Duška MARUŠIĆA, mag. geogr., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“ pod naslovom 

„Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja“.  

  

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Darije HOFGRÄFF, dipl. povj., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, 

pod naslovom „Hrvati u svjetlu iseljeničke politike 1923. - 1939.“. 
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Ad 6. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da razmotri kraćenje naslova i njegovo 

fokusiranje na suštinu (npr. „Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u 

kibernetičkom prostoru“), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nikole PROTRKE, univ. spec. 

inf., studenta zajedničkog  poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 

naslovom „Opseg i obrasci međunarodne suradnje i sigurnosti u kibernetičkom prostoru s 

aspekta tijela za provođenje zakona u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ireni BILIĆ, struč. spec. oec., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ninoslavu GREGURIĆ-BAJZI, mag. iur., studentu zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Valentini KEBLAR, mag. int. rel. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Roku VULETIĆU, dipl. politologu, studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Dori RUBINIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Branku KASALU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Tamari PERIŠIĆ, prof.   

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na međunarodni združeni 

poslijediplomski doktorski studij „Sociologija reginalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 

2016./2017. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Maja Bolanča Fiumić 

2. Martina Matešić. 
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Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis pristupniku Davoru Loniću jer 

ne ispunjava uvjete natječaja (prosjek ocjena u studiju manji je od 3.5). 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se odbije Priziv mr. sc. Jadranke MARTIĆ na 

Odluku Vijeća poslijediplomskih studija.  

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa u ljetni semestar 

akad. god. 2015./2016., odnosno zimski semestar akad. god. 2016./2017. studentima prve i 

druge generacije zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Zlatku BUKAČU, mag. philol. angl., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 18. 

Obavijesti. 

Ad 19. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 12.55 sati. 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


