
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

URBROJ: 2198-1-79-15/16-08 

Zadar, 16. rujna 2016. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 16. rujna 2016. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, 

dvorana 3.6) s početkom u 12.40 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Josip Lisac 

3. Nikola Vuletić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Izabela Sorić 

 

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

područje znanosti: 

5. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni član: 

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

7. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (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. 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 X. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. 

god. 2015./2016. 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. 

Mirka ĐINĐIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“,  pod naslovom „Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru: 

okvir za kolektivnu biografiju 1883.-1912. (1918.)“ 

 

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

GUNJEVIĆ KOSANOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu 

nakon Drugog svjetskog rata“ 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marije 

LEBEDINA, mag. philol. ital. i mag. philol. franc., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Katolicizam u 

francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća“ 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ive 

POTOČNIK, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Sakralna umjetnička baština Varaždinskog 

arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću“ 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ane 

Marije RAFFAI, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee 

Sölle“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jasne 

TINGLE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Katalozi zagrebačkih knjižara u 

predpreporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja“ 

 

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

disertacije Jasminke MARAVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Prosudba kvalitete 

nastavnih materijala u otvorenom pristupu visokoškolskih ustanova u Republici 

Hrvatskoj“ 

 

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

disertacije Nevena PINTARIĆA, dipl. inf., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Razvoj i optimizacija 

metapodatkovne sheme za otvorene istraživačke podatke u području arheologije“ 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Sandri SKENDŽIĆ, univ. spec. 

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

informacija“ 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Sanja Horvatinčić, 

Ivanka-Katya Kamenjarin, Dolores Oštrić, Silvije Pranjić, Ivana Šarić Žic) 

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Dubravki KOLIĆ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

13. Prihvaćanje prijedloga plana sjednica Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 

2016./2017. 

 

14. Obavijesti 

 

15. Razno. 
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Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika X. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Mirka ĐINĐIĆA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  pod naslovom „Talijanski 

zastupnici u Dalmatinskom saboru: okvir za kolektivnu biografiju 1883.-1912. (1918.)“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Nikoline GUNJEVIĆ KOSANOVIĆ, prof., studentice 

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

pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata“. 

  

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Marije LEBEDINA, mag. philol. ital. i mag. philol. franc., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća“.  

  

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ive POTOČNIK, mag. hist. art., studentice 

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

umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ane Marije RAFFAI, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Nenasilje u teologiji 

oslobođenja Dorothee Sölle“. 

  

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za stručnog povjerenstva 

za ocjenu disertacije Jasne TINGLE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Katalozi zagrebačkih knjižara u 

predpreporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja“. 

  

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jasminke MARAVIĆ, prof., studentice 

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

„Prosudba kvalitete nastavnih materijala u otvorenom pristupu visokoškolskih ustanova u 

Republici Hrvatskoj“.  

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nevena PINTARIĆA, dipl. inf., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
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„Razvoj i optimizacija metapodatkovne sheme za otvorene istraživačke podatke u području 

arheologije“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Sandri SKENDŽIĆ, univ. spec. oec., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“.  

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ (Sanja Horvatinčić, Ivanka-Katya Kamenjarin, Dolores Oštrić, Silvije Pranjić, Ivana 

Šarić Žic). 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta mr. sc. Dubravki KOLIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju plana sjednica Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./2017. 

 

Ad 14. 

 Obavijesti. 

 

Ad 15. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 13.00 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


