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ZAPISNIK 

 

 

IX. redovite sjednice Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje znanosti, 

umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 2012./2013. održane u 

ponedjeljak 10. srpnja 2013. s početkom u 12 sati. Nazočni na sjednici upisani su u tablicu koja je 

prilog zapisniku. Sjednici  prisustvuje i administrativni tajnik Miljenko Zubčić, dipl. iur. Izv. prof. dr. 

sc. Robert Bacalja, otvara sjednicu i utvrđuje kvorum. Posebno pozdravlja nove članove Vijeća doc. 

dr. sc. Katarinu Ivon, doc. Tomislava Kuzmanovića, doc. dr. sc. Mirandu Levanat Peričić, doc. dr. sc. 

Mariju Musa,  doc. dr. sc. Klaru Ćavar i doc. dr. sc. Peru Vidovića. Prorektor obavještava članove 

kako je na početku prošle akad. god. 2011./2012. Područno vijeće humanističkih znanosti imalo je 77 

članova. Do kraja iste, odnosno do početka nove akad. god. 2012./2013. god. Vijeće je brojilo 86 

članova. Sada, na kraju ove akademske godine, Vijeće ima 98 članova.  
 

Jednoglasno je usvojena dopuna dnevnog reda: 

 

Vijeće mentora poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ predlaže iza 

točke 24. dodati točku 25. koja glasi: 

 

Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Sabire HAJDAREVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Umijeće varijacije u 

Aristenetovim Ljubavnim pismima". 

 

Jednoglasno je usvojen  slijedeći:  

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika VIII. sjednice Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko 

područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 

2012./2013. od 17. 6. 2013., 

 

2. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor doc. Josipa Zankija, akad. slikar, za 

nastavnika u isto ili više umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, izvanrednog ili 

redovitog profesora u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana grafika, na Odjelu za 

izobrazbu učitelja i odgojitelja – pristupnik doc. Josip Zanki, akad. slikar, 

3. b) Izbor doc. Josipa ZANKIJA, akad. slikar, za nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i na 

radno mjesto izvanrednog profesora u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana 

grafika, na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 

 

4. a) Mišljenje Stručnog vijeća na temelju novog izvješća Stručnog povjerenstva u natječajnom 

postupku za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta ili višeg asistenta, na 

određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana 

povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu 

za izobrazbu učitelja i odgojitelja – pristupnici Ana Jordan Knežević, dipl. pov. umj., i Igor 

Loinjak, mag. hist. art., 

b) Izbor Ane JORDAN KNEŽEVIĆ, dipl. pov. umj., u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na 

određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana 

povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu 

za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 

 



5. Mišljenje Stručnog vijeća u postupku izbora više asistentice dr. sc. Lidije ŠTRMELJ u znanstveno 

zvanje znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje filologije, 

 

6. Mišljenje Stručnog vijeća u postupku izbora više asistentice dr. sc. Valentine ZOVKO u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika 

iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje povijesti, 

 

7. Mišljenje Stručnog vijeća u postupku izbora dr. sc. Ivančice MARKOVIĆ u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti - polje povijesti, 

 

8. Mišljenje Stručnog vijeća u postupku izbora dr. sc. Hrvoja VOLNERA u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti - polje povijesti, 

 

9. Izmjena stručnog povjerenstva u postupku izbora višeg znanstvenog suradnika dr. sc. Josipa 

JURČEVIĆA u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti - polje povijesti, u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu – pristupnik dr. sc. 

Josip Jurčević, 

 

10. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor izvanrednog 

profesora dr. sc. Dražena MARŠIĆA za nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Odjelu za arheologiju, 

 

11. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku izbora doc. dr. sc. Đurđe DEPIERRIS u znanstveno 

zvanje višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti - polje filologije, 

 

12. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor doc. dr. sc. 

Marijane KRESIĆ za nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 

radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih 

znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odjelu za lingvistiku,  

 

13. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva / predstavnika u stručnom povjerenstvu u 

natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 

radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora (novo radno mjesto) za znanstveno 

područje humanističkih znanosti, polja filozofija, grane filozofska antropologija, na Teološko-

katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru, 

 

14. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor lektorice 

Ane MAROEVIĆ, prof., za nastavnika u isto ili više nastavno zvanje i na radno mjesto lektora ili 

višeg lektora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana romanistika 

(Talijanski jezik), na Odjelu za talijanistiku, 

 

15. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku izbora doc. dr. sc. Ivice VIGATA u znanstveno 

zvanje višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti - polje filologije, 

 

16. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor jednog 

nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora ili višeg lektora (upražnjeno radno mjesto), 

za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana romanistika (Francuski 

jezik), na Odsjeku za francuski jezik i književnost pri Odjelu za francuske i iberoromanske studije, 

 

17. Godišnje izvješće o provedbi znanstvenog projekta "Arheološka baština Dugog otoka", voditelja 

dr. sc. Darija VUJEVIĆA, 

 



18. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu dorađene disertacije mr. 

sc. Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom "Anglizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i 

turizma", 

 

19. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Ante GVERIĆA, dipl. arhiv., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Crkva i politika kroz 

službu zadarskog nadbiskupa Vinka Pulišića (1910.-1922.)", 

 

20. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Zvonka LIOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Homerova interpretacija osobnih imena", 

 

21. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Ivice MATAIJE, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Lička toponimija", 

 

22. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije mr. sc. Branka METZGERA-ŠOBERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Međuratni povijesni 

kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci", 

 

23. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Feđe MILIVOJEVIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Cezarov Ilirik", 

 

24. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

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

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Problem valorizacije i 

zaštite dokumentacijske fotografije – Zbirka Petricioli", 

 

25. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Maria ŽUPANOVIĆA, dipl. pov. umj., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Strategije prikazivanja i 

predstavljanja identiteta u latinskoameričkom filmu", 

 

26. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Sabire HAJDAREVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Umijeće varijacije u 

Aristenetovim Ljubavnim pismima". 

 

27. Obavijesti i razno. 

 

 

Ad 1. 

Zapisnik VIII. sjednice Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje znanosti, 

umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 2012./2013. od 17. 6. 2013. 

ovjerovljen je jednoglasno. 

 

Ad 2. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u natječajnom postupku za izbor doc. Josipa Zankija, akad. slikar, za nastavnika u isto ili više 

umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora u 

umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana grafika, na Odjelu za izobrazbu učitelja i 

odgojitelja – pristupnik doc. Josip Zanki, akad. slikar. 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 



o izboru doc. Josipa ZANKIJA, akad. slikar, za nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana grafika, na 

Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja. 

 

Ad 3. 

a) Stručno vijeće većinom glasova (1 protiv, 20 suzdržanih) daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

na temelju novog izvješća Stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor jednog suradnika u 

suradničko zvanje naslovnog asistenta ili višeg asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, 

arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja – 

pristupnici Ana Jordan Knežević, dipl. pov. umj., i Igor Loinjak, mag. hist. art. 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o izboru Ane JORDAN KNEŽEVIĆ, dipl. pov. umj., u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na 

određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana 

povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu za 

izobrazbu učitelja i odgojitelja. 

 

Ad 4. 

Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u postupku izbora više asistentice dr. sc. Lidije ŠTRMELJ u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti - polje filologije 

 

Ad 5. 

Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u postupku izbora više asistentice dr. sc. Valentine ZOVKO u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti - polje povijesti 

 

Ad 6. 

Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u postupku izbora dr. sc. Ivančice MARKOVIĆ u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, višeg 

znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - 

polje povijesti. 

 

Ad 7. 

Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u postupku izbora dr. sc. Hrvoja VOLNERA u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, višeg 

znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - 

polje povijesti. 

 

Ad 8. 

Nakon kraće rasprave, Stručno vijeće većinom glasova (8 protiv, 16 suzdržanih) donosi 

ODLUKU 

o izmjeni člana stručnog povjerenstva u postupku izbora višeg znanstvenog suradnika dr. sc. Josipa 

JURČEVIĆA u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti - polje povijesti, u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu – pristupnik dr. sc. 

Josip Jurčević. Novi sastav Povjerenstva je: 

1. dr. sc. Zdravko Dizdar, 

2. dr. sc. Jure Krišto (umjesto dr. sc. Vladimira Geigera), 

3. dr. sc. Dragutin Pavličević. 

 

 



Ad 9. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o raspisu natječaja u natječajnom postupku za izbor izvanrednog profesora dr. sc. Dražena MARŠIĆA 

za nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, 

izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija, 

grana antička arheologija, na Odjelu za arheologiju. Imenuje se Povjerenstvo u sastavu: 

1. prof. emeritus Nenad Cambi, 

2. prof. dr. sc. Marina Miličević - Bradač, 

3. prof. dr. sc. Marin Zaninović. 

Ad 10. 

Stručno vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donosi 

ODLUKU 

o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku izbora doc. dr. sc. Đurđe DEPIERRIS u znanstveno 

zvanje višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti - polje filologije u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Ingrid Šafranek, 

2. izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić,  

3. izv. prof. dr. sc. Vanda Babić. 

 

Ad 11. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o raspisu natječaja u natječajnom postupku za izbor doc. dr. sc. Marijane KRESIĆ za nastavnika u isto 

ili više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog 

profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje 

(lingvistika), na Odjelu za lingvistiku. Imenuje se Povjerenstvo u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac,  

2. prof. dr. sc. Mile Mamić, 

3. prof. dr. sc. Franc Marušič. 

 

Ad 12. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o raspisu natječaja u stručnom povjerenstvu u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u 

znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog 

profesora (novo radno mjesto) za znanstveno područje humanističkih znanosti, polja filozofija, grane 

filozofska antropologija, na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru. Imenuje se 

Povjerenstvo u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Ivan Koprek, 

2. prof. dr. sc. Anto Mišić, 

3. prof. dr. sc. Iris Tićac. 

Za predstavnicu u Povjerenstvu se imenuje prof. dr. sc. Iris Tićac. 

 

Ad 13. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o raspisu natječaja u natječajnom postupku za izbor lektorice Ane MAROEVIĆ, prof., za nastavnika u 

isto ili više nastavno zvanje i na radno mjesto lektora ili višeg lektora za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologije, grana romanistika (Talijanski jezik), na Odjelu za 

talijanistiku. Imenuje se Povjerenstvo u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Valter Tomas,  

2. izv. prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević,  

3. izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić,  

 

Ad 14. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 



o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku izbora doc. dr. sc. Ivice VIGATA u znanstveno 

zvanje višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti - polje filologije u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Šimun Musa, 

2. prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak, 

3. izv. prof. dr. sc. Ivan Jurčević. 

 

Ad 15. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o raspisu natječaja u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno 

mjesto lektora ili višeg lektora (upražnjeno radno mjesto), za znanstveno područje humanističkih 

znanosti, polje filologije, grana romanistika (Francuski jezik), na Odsjeku za francuski jezik i 

književnost pri Odjelu za francuske i iberoromanske studije. Imenuje se Povjerenstvo u sastavu: 

1. doc. dr. sc. Barbara Vodanović, 

2. doc. dr. sc. Đurđa Šinko Depierris, 

3. doc. dr. sc. Tomislav Frleta. 

 

Ad 16. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi znanstvenog projekta "Arheološka baština Dugog otoka", 

voditelja dr. sc. Darija VUJEVIĆA. 

 

Ad 17. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu dorađene disertacije mr. 

sc. Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom "Anglizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i 

turizma". 

 

Ad 18. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Ante GVERIĆA, dipl. arhiv., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Crkva i politika kroz 

službu zadarskog nadbiskupa Vinka Pulišića (1910.-1922.)". 

 

Ad 19. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Zvonka LIOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Homerova interpretacija osobnih imena". 

 

Ad 20. 

Stručno vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Ivice MATAIJE, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Lička toponimija". 

 

Ad 21. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije mr. sc. Branka METZGERA-ŠOBERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 



„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Međuratni povijesni kontekst 

osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci". 

 

Ad 22. 

Stručno vijeće većinom glasova (1 suzdržan) donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Feđe MILIVOJEVIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Cezarov Ilirik". 

 

Ad 23. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

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

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Problem valorizacije i zaštite 

dokumentacijske fotografije – Zbirka Petricioli". 

 

Ad 24. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Maria ŽUPANOVIĆA, dipl. pov. umj., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Strategije prikazivanja i 

predstavljanja identiteta u latinskoameričkom filmu" 

 

Ad 25. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Sabire HAJDAREVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Umijeće varijacije u 

Aristenetovim Ljubavnim pismima". 

 

Ad 26. 

 

Izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja obavještava kako će se održati reakreditacija studijskih programa 

(osim onih koji su je već prošli ili su u postupku). Želi svima da se odmore tijekom godišnjih odmora. 

 

Prof. dr. sc. Mithad Kozličić kaže kako postoji nelogičnost, a to je da se samoanaliza treba poslati u 

roku od 90 dana, a navodi se kako će se radionica održati u rujnu, na što rektor odgovara kako se 

godišnji odmori nastavnika ne računaju u navedeni rok, te da on počinje teći od rujna. 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 11,00 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila:       Prorektor: 

 

  

 

       Anita Matek, mag. oec.                      Izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja 

 


