
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

URBROJ: 2198-1-79-15/16-04 

Zadar, 20. travnja 2016. 

Z A P I S N I K 

 

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

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

kat, dvorana 3.6) s početkom u 10.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

a) Društveno područje znanosti:  

2. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić  

3. prof. dr. sc. Izabela Sorić 

 

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. Josip Lisac (prethodno se opravdao) 

7. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić(prethodno se opravdao) 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 

Sjednici još prisustvuju (samo za vrijeme ad.1.): 

- izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

- prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ 

- doc. dr. sc. Dario Vujević, predstavnik s poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ 

- Stipe Živaljić, prof., voditelj Ureda za osiguranje kvalitete.  
 

 

 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 sljedeću dopunu: 
 

19.  Odobrenje upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni 

odnosi“ u akad god. 2015./2016. 
 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Prezentacija rezultata studentske evaluacije poslijediplomskih doktorskih studija 
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2. Ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. 

god. 2015./2016. 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ane 

KONESTRA, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom  „Italska terra sigillata i keramika 

tankih stijenki na području sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija“ 

 

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

Maje JADREŠIN, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom  „Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi 

autorskog prava“ 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Frane 

VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. 

stoljeća“ 

 

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

BURIĆ ĆENAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Dokumentalistički pristup i obrada 

informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata“ 

 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marije 

LEBEDINA, mag. philol. ital. i mag. philol. franc., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Katolicizam u 

francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća“ 

 

8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Luke 

MARŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Afekti kod Platona i Hegela. Filozofijska objašnjenja 

aspekta ovisnosti“ 

 

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

disertacije Branke RADIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Integrirani pristup 

informacijama o hrvatskoj glazbenoj baštini 20. stoljeća: izazovi digitalizacije 

skladateljskog opusa Jakova Gotovca (1895. – 1982.)“ 

 

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

disertacije Jelene LISICA, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Priroda kao uvjet humanosti i morala“ 

 

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

disertacije mr. sc. Venese MANAVSKI, studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Utjecaj humanističke kulture na 

književni opus Marka Marulića“ 

 

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

disertacije Ivane RENIĆ, mag. educ. phil., studentice poslijediplomskog doktorskog 
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studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Razumijevanje veze osjećaja i 

moralnog osjećaja“ 

 

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

disertacije Samante PARONIĆ, mag. philol. croat i hist., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  pod naslovom „Župa 

Barban u XIX. stoljeću: demografska slika kroz prizmu matičnih knjiga“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Davidu ŠTRMELJU, mag. archeol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

15. Prijedlog Senatu 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“ 

 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Jeleni PUTICA, mag. geog. i hist., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

17.  Prijedlog Senatu za odobrenje obnavljanja statusa studenta ponovnim upisom zadnjeg 

semestra, mr. sc. Kristini DŽIN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

18. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Sandri SKENDŽIĆ, univ. spec. oec. 

 

19. Odobrenje upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni 

odnosi“ u akad god. 2015./2016. 

 

20. Obavijesti 

 

21. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Prezentacija rezultata studentske evaluacije poslijediplomskih doktorskih studija. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ane KONESTRA, mag. archeol., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom  „Italska 

terra sigillata i keramika tankih stijenki na području sjeverne Liburnije: tipologija, 

kronologija i distribucija“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Maje JADREŠIN, studentice poslijediplomskog 
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doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom  „Visokoškolsko 

izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Frane VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije 

u francuskom pjesništvu 19. stoljeća“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Katice BURIĆ ĆENAN, prof., studentice 

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

„Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do 

Prvoga svjetskog rata“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marije LEBEDINA, mag. philol. ital. i mag. philol. franc., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća“. 

 

Ad 8. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Luke MARŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Afekti kod Platona i Hegela. 

Filozofijska objašnjenja aspekta ovisnosti“. 

 

Ad 9. 

Vijeće, uz prijedlog da se iz naslova teme disertacije izostave godine rođenja i smrti 

Jakova Gotovca, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Branke RADIĆ, prof., studentice 

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

„Integrirani pristup informacijama o hrvatskoj glazbenoj baštini 20. stoljeća: izazovi 

digitalizacije skladateljskog opusa Jakova Gotovca (1895. – 1982.)“. 

 

Ad 10. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da pri ocjeni i obrani sinopsisa disertacije 

sugerira precizniji naslov, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jelene LISICA, prof., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Priroda kao uvjet humanosti i morala“. 

 

Ad 11. 

Vijeće, uz prihvaćanje zaključka i preporuke Vijeća mentora da se zatraži 

preformuliranje naslova, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Venese MANAVSKI, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Utjecaj humanističke kulture na književni opus Marka Marulića“. 
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Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane RENIĆ, mag. educ. phil., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Razumijevanje veze osjećaja i moralnog osjećaja“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Samante PARONIĆ, mag. philol. croat i 

hist., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“,  pod naslovom „Župa Barban u XIX. stoljeću: demografska slika kroz prizmu 

matičnih knjiga“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Davidu ŠTRMELJU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se iz proceduralnih razloga (mentor još nije 

službeno imenovan) donošenje odluke odgodi za sljedeću sjednicu. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Jeleni PUTICA, mag. geog. i hist., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje obnavljanja 

statusa studenta ponovnim upisom zadnjeg semestra, mr. sc. Kristini DŽIN, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Sandri SKENDŽIĆ, univ. spec. 

oec. 

 

Ad 19. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na zajednički poslijediplomski 

doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u akad god. 2015./2016. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Sofija Babić 

2. Irena Bilić (stječe pravo upisa na temelju prethodnog statusa studenta na 

Interdisciplinarnom međunarodnom doktorskom studiju na Ekonomskom fakultetu 

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku koji joj se priznaje u svrhu prijelaza) 

3. Filip Ćurko 

4. Dinka Jurišić 

5. Josip Kereta 

6. Natalija Parlov 

7. Tanja Pekez-Pavliško 

8. Željko Sičaja. 
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b) Nakon obrazloženja prorektorice izv. prof. dr. sc. Ivanke Stričević kako se radi o 

proceduralnom propustu zbog kojega odluka Vijeća doktorskog studija nije dostavljena 

ovom tijelu iako imenovani uredno izvršava obveze na studiju, Vijeće jednoglasno donosi 

odluku o odobrenju retrogradnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ u akad god. 2014./2015. pristupniku Danijelu Carevu. 

 

Ad 20. 

 Pod ad.1. 

 

Ad 21. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 11.05 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


