
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

URBROJ: 2198-1-79-15/16-06 

Zadar, 20. lipnja 2016. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 20. lipnja 2016. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 13.05 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Josip Lisac 

3. Nikola Vuletić 

 

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

područje znanosti: 

4. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić 

5. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni članovi: 

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno se opravdao) 

7. prof. dr. sc. Izabela Sorić (prethodno se opravdala). 

 

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 11. dodaju se nove točke 12. i 13. koje glase: 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Augustinu DERADU, mag. soc., 

studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

13. Prihvaćanje zamolbe prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović i prijedloga Senatu za 

imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Augustina 

DERADA, mag. soc., studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom 

„Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i kućanstava u 

posttranzicijskoj Hrvatskoj“ 

 

Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 14. i 15. 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 

akad. god. 2015./2016. 

 

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

MARINKOVIĆ, dipl. restauratorice-konzervatorice, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Dekoracija 

Dioklecijanove palače u Splitu“ 

 

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

Tonća BOROVCA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“,  pod naslovom „Arheološki lokaliteti na otvorenom – problemi propadanja i 

zaštite“ 

 

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

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

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Umjetnost i ideologija u hrvatskoj 

neoavangardno/postavangardnoj praksi druge polovice 20. stoljeća“ 

 

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

LJEVAK, mag. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“,  pod naslovom „Poslovne strategije nakladnika i korisnici 

digitalnih društvenih mreža“ 

 

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

disertacije Željke PANDŽA,  mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Naseljenost općine Čapljina u 

antičko doba u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivanu PERUTINI, magistru zemljopisa i 

povijesti, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marinu SABOLOVIĆU, mag. geogr., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivi KRTALIĆ 

MUIESAN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

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

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

poveznica među kontinentima“ 

 

11. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Mati JURICU, prof. 
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12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Augustinu DERADU, mag. soc., 

studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

13. Prihvaćanje zamolbe prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović i prijedloga Senatu za 

imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Augustina 

DERADA, mag. soc., studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom 

„Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i kućanstava u 

posttranzicijskoj Hrvatskoj“ 

 

14. Obavijesti 

 

15. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VIII. 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 Vinke MARINKOVIĆ, dipl. restauratorice-konzervatorice, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 

naslovom „Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Tonća BOROVCA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Arheološki lokaliteti na 

otvorenom – problemi propadanja i zaštite“. 

 

Ad 4. 

Vijeće, uz prijedlog da se naslov disertacije promijeni sukladno odluci Senata, 

jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za 

obranu disertacije Karle LEBHAFT, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Umjetnost i ideologija u hrvatskoj 

neoavangardno/postavangardnoj praksi druge polovice 20. stoljeća“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Petre LJEVAK, mag. oec., studentice poslijediplomskog 

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

strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža“. 

 

Ad 6. 

Vijeće, uz prijedlog da se dio naslova Naseljenost općine Čapljina promijeni u 

Naseljenost čapljinskog područja tako da naslov glasi: „Naseljenost čapljinskog područja u 

antičko doba u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja“, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Željke PANDŽA,  mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
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„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Naseljenost općine Čapljina u antičko doba u 

svjetlu arheološko-topografskih istraživanja“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ivanu PERUTINI, magistru zemljopisa i povijesti, studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Marinu SABOLOVIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 

– poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ivi KRTALIĆ MUIESAN, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Nikoli ŠIMUNIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Mati JURICU, prof. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Augustinu DERADU, mag. soc., studentu međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 

Ad 13. 

Vijeće, uz prijedlog da u stručnom povjerenstvu drugi i treći (mentorica) član 

zamijene mjesta, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju zamolbe prof. dr. sc. Inge Tomić-

Koludrović i prijedloga Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Augustina DERADA, mag. soc., studenta međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 

naslovom „Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i kućanstava u 

posttranzicijskoj Hrvatskoj“. 

 

Ad 14. 

Obavijesti. 

 

Ad 15. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica je završena u 13.40 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


