
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/14-01/04 

URBROJ: 2198-1-79-15/14-01 

Zadar, 16. siječnja 2014. 

Z A P I S N I K 

 

konstituirajuće sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. 

održane 16. siječnja 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića bb, III. kat, dvorana 3.6) s 

početkom u 12.05 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektor za studije i studentska pitanja, izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja, zamjenik predsjednice 

Vijeća 

a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. prof. dr. sc. Josip Lisac, 

3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 

 

b) Društveno područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 

5. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 

 

c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje 

znanosti: 

6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić, 

7. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Zapisnik vodi: 

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

 

 

Prorektor izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja otvara sjednicu, čita čl. 3. Statutarne odluke i 

Odluku Senata o osnivanju Vijeća poslijediplomskih studija te čestita članovima Vijeća na 

imenovanju. Otvara raspravu o prijedlogu dnevnog reda. Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog i 

usvaja sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Konstituiranje Vijeća poslijediplomskih studija i definiranje djelokruga rada, 

2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Poslovnika o radu Vijeća poslijediplomskih studija, 

3. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Prorektor izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja utvrđuje prisutnost pet članova Vijeća (šesti član, 

prof. dr. sc. Josip Lisac prisustvuje sjednici od 12.30) te proglašava Vijeće poslijediplomskih studija 

konstituiranim.  

 

Ad 2.  

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi odluku da se Poslovnik o radu Vijeća 

poslijediplomskih studija zasad usvoji, kako bi se moglo početi po njemu postupati, uz napomenu da 

je potrebno upozoriti Senat na nužnost davanja adekvatnih ingerencija Vijeću.  

 

Ad 3. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
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Sjednica završena u 12.50 sati. 

 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:          Prorektor : 

      

 

    Danijela Gašparović, prof.                      Izv prof. dr. sc. Robert Bacalja 


