
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

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

Zadar, 16. svibnja 2016. 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 16. svibnja 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. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni članovi: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno se opravdao) 

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, Vijeće jednoglasno 

utvrđuje sljedeći   

D n e v n i   r e d: 
 

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

akad. god. 2015./2016. 

 

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

TOPČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora 

hrvatskih glagoljaša“ 

 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlade 

ZRNIĆA, akad. slikara, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“,  pod naslovom „Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u 

strukturi i logici slike“ 

 

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

disertacije Davida ŠTRMELJA,  mag. archeol., studenta poslijediplomskog 
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doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ pod naslovom „Religija rimske 

Liburnije“ 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Nevenu PINTARIĆU, dipl. inf., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

6. Suglasnost Loreni LAZARIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, za odobrenje pisanja i obrane sinopsisa disertacije te pisanja 

i obrane disertacije na talijanskom jeziku 

 

7. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Jasminki MARAVIĆ, prof. 

 

8. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ Agnes MILOVAN-SOLTER, prof. 

 

9. Prihvaćanje očitovanja Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ na prigovor pristupnice mr. sc. Jadranke MARTIĆ na rezultate 

natječaja za upis 

 

10. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija 

istočnog Jadrana“ u akad. god. 2015./2016. Aniti ADAMIĆ, mag. inf. i museol. 

 

11. Obavijesti 

 

12. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VII. 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 Ante TOPČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Apokrifi Tkonskoga zbornika u 

strukturi svjetonazora hrvatskih glagoljaša“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Vlade ZRNIĆA, akad. slikara, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Slikarstvo i pokretne slike – 

metonimijska obilježja u strukturi i logici slike“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Davida ŠTRMELJA,  mag. archeol., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ pod naslovom 

„Religija rimske Liburnije“. 
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Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Nevenu PINTARIĆU, dipl. inf., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost za pisanje i obranu sinopsisa disertacije te pisanje i 

obranu disertacije na talijanskom jeziku Loreni LAZARIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“.  

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Jasminki MARAVIĆ, prof. 

  

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ Agnes MILOVAN-SOLTER, prof. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanje očitovanja Vijeća poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na prigovor pristupnice mr. sc. 

Jadranke MARTIĆ na rezultate natječaja za upis, te donosi odluku o odobrenju naknadnog 

upisa u akad god. 2015./2016.  

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na poslijediplomski 

doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2015./2016. Aniti ADAMIĆ, 

mag. inf. i museol. 

 

Ad 11. 

Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 12. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 13.27 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


