
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

URBROJ: 2198-1-79-15/16-07 

Zadar, 8. srpnja 2016. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 8. srpnja 2016. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, 

dvorana 3.6) s početkom u 12.00 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. Vjeran Katunarić  

 

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 član: 

1. prof. dr. sc. Izabela Sorić (prethodno opravdala 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, prorektorica 

predlaže sljedeće dopune: 

 

iza točke 12. dodaju se nove točke 13., 14. i 15. koje glase: 

 

13. Prijedloga Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ane 

VUKADIN, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Model za bibliografsku organizaciju 

transmedijske građe“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

15. Razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada Ivane JERKOVIĆ, dipl. konzervatorice-restauratorice, studentice 

poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
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Dosadašnje točke 13. i 14. postaju točke 16. i 17. 

 

 Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2015./2016. 

 

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

DELIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953. godine“ 

 

3. Prijedlog  Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane JANJIĆ, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Interference of Hindi and English in the political discourse of Parliament of India“ 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Željka 

BISTROVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila“ 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikoline 

GUNJEVIĆ KOSANOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

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

nakon Drugog svjetskog rata“ 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Suzane 

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

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Problem valorizacije i zaštite 

dokumentacijske fotografije – Zbirka Petricioli“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Josipu ŽGELI, mag. theol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

8. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Mateji 

JERMAN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Mirisi KATIĆ, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Denisu 

RADOŠU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“ 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivanu IVANDI, 

prof., studentu nereformiranog poslijediplomskog studija iz književnosti 

 

12. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ Denisu VIDAKOVIĆU, dipl. ing. strojarstva 
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13. Prijedloga Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ane 

VUKADIN, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Model za bibliografsku organizaciju 

transmedijske građe“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

15. Razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada Ivane JERKOVIĆ, dipl. konzervatorice-restauratorice, studentice 

poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

16. Obavijesti 

 

17. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IX. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće većinom glasova, uz jedan glas protiv, donosi odluku o prihvaćanju prijedloga 

za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ante DELIĆA, mag. hist., studenta 

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

Ante Pavelića od 1945. do 1953. godine“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane JANJIĆ, prof., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Interference of Hindi and English in the political discourse of Parliament of India“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Željka BISTROVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kastavska slikarska škola – 

problemi geneze i stila“. 

  

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

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

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

pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Suzane VALENTA, mag. hist. art., studentice 

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

valorizacije i zaštite dokumentacijske fotografije – Zbirka Petricioli“. 
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Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Josipu ŽGELI, mag. theol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“.  

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Mateji JERMAN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Mirisi KATIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Denisu RADOŠU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 11. 

Vijeće, uz prijedlog da se studentu odobri krajnji rok do 30. rujna 2017., jednoglasno 

donosi odluku o odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivanu IVANDI, prof., 

studentu nereformiranog poslijediplomskog studija iz književnosti. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ Denisu VIDAKOVIĆU, dipl. ing. 

strojarstva. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ane VUKADIN, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog 

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

bibliografsku organizaciju transmedijske građe“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o razrješenju prof. dr. sc. Branka Matulića, prvog 

člana stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada  Ivane JERKOVIĆ, dipl. 

konzervatorice-restauratorice, studentice poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ pod naslovom „Starokršćanski mozaici na području Salone“ te za  novog prvog 

člana imenuje dr. sc. Branka Migotti, znan. savj.  

 

Ad 16. 

Nije bilo obavijesti.  
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Ad 17. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 12.30 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


