
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-07 

Zadar, 8. srpnja 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 8. srpnja 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. kat, 

dvorana 2.3) s početkom u 11.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

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

2. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

 

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

područje znanosti: 

3. prof. dr. sc. Toni Bielić 

4. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

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

6. prof. dr. sc. Dražen Maršić (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, Vijeće jednoglasno 

usvaja sljedeći  

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2018./2019. 

 

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

disertacije Nadežde ELEZOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Metaspiritualna umjetnost u 

Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća/Primjena teorijskog izvođenja teme na opuse 

Borisa Demura i Mirka Zrinšćaka“ 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Nikolini PEŠI PAVLOVIĆ, mag. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dinku LUCIĆU, dipl. oec., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

5. Suglasnost za pisanje disertacije na bosanskom jeziku Samri HRNJICI, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

6. Obavijesti 

 

7. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IX. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./19. 

 

Ad 2.  

Vijeće, uz suglasnost sa sugestijom Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ predloženom stručnom povjerenstvu da se tema jasnije definira i 

naslov preformulira, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nadežde ELEZOVIĆ, prof., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Metaspiritualna umjetnost u Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća/Primjena teorijskog 

izvođenja teme na opuse Borisa Demura i Mirka Zrinšćaka“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Nikolini PEŠI PAVLOVIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Dinku LUCIĆU, dipl. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 5. 

Nakon što je izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, iznijela stav Vijeća o zamolbi studentice Samre Hrnjice za 

pisanje disertacije na bosanskom jeziku (Vijeće, posebice članovi koji su filolozi, je otvoreno 

prema tom pitanju; bosanski jezik je jedan od tri službena jezika u BiH i ima svoj standard; 

studentica je izvorni govornik bosanskog jezika; mentor poznaje standard bosanskog jezika; 

postoji kompetentno povjerenstvo za ocjenu), razvila se rasprava o opravdanosti davanja 

suglasnosti (prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević smatra da treba razmisliti jer 

Sveučilište u Zadru nema ni katedru ni studij navedenog jezika te ne može provesti proceduru 

jer nema stručnjake znanstvenike i nastavnike za taj jezik; izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

smatra da se Sveučilište treba odrediti prema tom problemu; prof. dr. sc. Damir Magaš i prof. 

dr. sc. Toni Bielić smatraju da bi davanje suglasnosti za ovaj prijedlog otvorilo buduće 

potencijalne probleme vezano uz razne jezike).  
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Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog za davanje 

suglasnosti za pisanje disertacije na bosanskom jeziku Samri HRNJICI, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, odgodi za sljedeću sjednicu, 

uz prethodni razgovor s mentorom i informiranje o iskustvima nekih drugih visokih učilišta.  

 

Ad 6. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 7. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica je završena u 11.40 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


