
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-11 

Zadar, 21. listopada 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2019./2020. održane 16. listopada 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 11.15 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

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

2. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

3. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić 

 

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

područje znanosti:  - 

 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

1. prof. dr. sc. Damir Magaš (prethodno opravdao izostanak) 

2. prof. dr. sc. Igor Radeka (prethodno opravdao izostanak) 

3. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

 

Zapisnik vodi: 

Rafaela Čurković, prof., stručna suradnica u Uredu za poslijediplomske studije.  
 

 

 Prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević, otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 

utvrđuje kvorum. Prorektorica želi dobrodošlicu novom članu Vijeća, prof. dr. sc. Saši 

Božiću, koji je izabran za člana nakon odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Vjerana Katunarića. 

Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće dopune dnevnog 

reda: 

Iza točke 17. dodaju se točke 18. – 25. koje glase: 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole 

CESARIKA, mag archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ pod naslovom „Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do 

Hadrijanova principata“ 

 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 

Šime VRKIĆA, dipl. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološki pristupi analizi i 

kategorizaciji kulturnog krajolika: primjer područja bivše Općine Obrovac“ 



 2 

 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Davidu 

ŠTRMELJU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ 

 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Joni PETEŠIĆ, dipl. 

archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

22. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Stipanu DILBERU, 

mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadana“ 

 

23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Željki PANDŽI, 

mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog rada „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Marini JURJEVIĆ, 

dipl. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

25. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u 

akad. god. 2019./2020. 

 

Dosadašnje točke 18. i 19. postaju točke 26. i 27. 

 

 

 Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. 

god. 2018./2019. 

 

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

BUBAŠ, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti“ 

 

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

TRAVČIĆ, mag. educ. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Antičke geme na tlu Hrvatske“ 

 

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

Ante IVIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“ pod naslovom „Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 

19. do polovice 20. stoljeća“ 

 

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

DUNAT, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ pod naslovom „Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u filmovima 

francuskog impresionizma“ 
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6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Samre 

MUJANIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

pod naslovom „Fonologija i morfologija govora bihaćkoga područja“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. 

Josipa KERETE, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ pod naslovom „Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u 

međunarodnom obrazovanju“ 

 

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

PLEĆAŠA, mag. ing. el., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ pod naslovom „Model mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske 

gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika“ 

 

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

disertacije Ivana FERENČAKA, mag. hist. art., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Umjetnine iz zbirke 

Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji“ 

 

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

disertacije Željka SIČAJE, dipl. novinara, studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Model procjene učinka 

terorističkog napada na turističke pokazatelje u zemljama s velikim udjelom turizma u 

BDP-u“ 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Igoru DOBRAČI, mag. bibl., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Viktoriji KUDRI BEROŠ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

13. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Ante ŠILJEGA mentorstva Mirku 

BARADI, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ljubici ILIEVSKOJ RADOŠEVIĆ, dipl. 

učiteljici, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ 

 

15. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog mentora i komentora 

Mariji ŠARIĆ, mag. soc., studentici združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Veroniki 

GAMULIN, dipl. pov. umj. i fil., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

 

17. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ u akad. god. 2019./2020. 
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18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole 

CESARIKA, mag archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ pod naslovom „Rimska vojska u provinciji Dalmaciji 

od Augustova do Hadrijanova principata“ 

 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Šime VRKIĆA, dipl. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološki pristupi analizi i 

kategorizaciji kulturnog krajolika: primjer područja bivše Općine Obrovac“ 

 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Davidu 

ŠTRMELJU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Joni PETEŠIĆ, 

dipl. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

22. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Stipanu 

DILBERU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadana“ 

 

23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Željki PANDŽI, 

mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog rada „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Marini 

JURJEVIĆ, dipl. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

25. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ 

u akad. god. 2019./2020. 

26. Obavijesti 

 

27. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./19. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Josipe BUBAŠ, dipl. pov. umj., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, smjer Interdisciplinarne 

humanističke znanosti, pod naslovom „Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti“. 
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Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Anite TRAVČIĆ, mag. educ. hist., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, smjer Povijest umjetnosti, 

pod naslovom „Antičke geme na tlu Hrvatske“. 

 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Ante IVIĆA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Društvene i 

gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća“. 

 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Silvane DUNAT, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, smjer Znanost o umjetnosti, pod naslovom 

„Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog impresionizma“. 

 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Samre MUJANIĆ, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, smjer Filologija-lingvistika,  pod naslovom 

„Fonologija i morfologija govora bihaćkoga područja“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Josipa KERETE, studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Sustav ranog 

upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Mihaela PLEĆAŠA, mag. ing. el., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Model 

mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika“. 

  

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivana FERENČAKA, mag. hist. art., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, smjer Povijest 

umjetnosti,  pod naslovom „Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj 

galeriji“. 

 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Željka SIČAJE, dipl. novinara, studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
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„Model procjene učinka terorističkog napada na turističke pokazatelje u zemljama s velikim 

udjelom turizma u BDP-u“. 

Vijeće preporuča da povjerenstvo razmotri izmjenu naslova teme disertacije jer 

sadašnji prijedlog naslova smatra nezgrapnim i nejasnim. Preporuku Vijeće prorektorica 

Ivanka Stričević iznijet će na sjednici Senata. 

  

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Igoru DOBRAČI, mag. bibl., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Viktoriji KUDRI BEROŠ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, smjer Etnologija i antropologija. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje izv. prof. dr. 

sc. Ante ŠILJEGA mentorstva Mirku BARADI, mag. geogr., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ljubici ILIEVSKOJ RADOŠEVIĆ, dipl. učiteljici, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za pronjenu mentora i 

komentora Mariji ŠARIĆ, mag. soc., studentici združenog međunarodnog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, odnosno dosadašnji mentor, 

prof. dr. sc. Saša BOŽIĆ, razrješuje se mentorstva i imenuje za komentora, a dosadašnja 

komentorica, doc. dr. sc. Valerija BARADA, imenuje se za mentoricu navedenoj studentici. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Veroniki GAMULIN, dipl. pov. umj. i fil., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, smjer Etnologija i 

antropologija. 

 

Ad 17. 

a) Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o odobrenju 

upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ u zimskom semestru akad. god. 2019./2020. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Danijel Tatić 

2. Tomor Kastrati 

3. Rina Milošević 

4. Besnik Rraci 

5. Deni Vlačić 

6. Krešimir Košta 
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b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se pristupniku Albanu Bakiji ne odobri upis u I. 

semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ u 

zimskom semestru akad. god. 2019./2020. jer nema cjelovit dvogodišnji diplomski studij pa 

ne udovoljava ni minimumu za upis na poslijediplomski doktorski studij.  

 

c) Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja te priznavanja i vrednovanja 

dosadašnjeg poslijediplomskog studija, jednoglasno donosi odluku o odobrenju direktnog 

upisa u IV. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ u zimskom semestru akad. god. 2019./2020. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Vlatka Tomić 

2. Nada Kulenović Ocelić 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole CESARIKA, mag. archeol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog jadrana“, pod naslovom „Rimska 

vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principata“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i ocjenu teme disertacije Šime VRKIĆA, dipl. arheol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog jadrana“, pod naslovom 

„Arheološki pristupi analizi i kategorizaciji kulturnog krajolika: primjer područja bivše 

Općine Obrovac“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Davidu ŠTRMELJU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Joni PETEŠIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Stipanu DILBERU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Željki PANDŽI, mag. archeol., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Marini JURJEVIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 25. 
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a) Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o odobrenju 

upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ u 

zimskom semestru akad. god. 2019./2020. sljedećim pristupnicima: 

1. Josip Bosnić 

2. Zana Hoxha (upis se omogućuje uvjetno i bit će moguć po dostavi rješenja o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta 

u Zadru) 

3. Maja Grgurić 

4. Dinko Tresić Pavičić 

5. Ivan Klarić 

6. Ardian Jashari  (upis se omogućuje uvjetno i bit će moguć po dostavi rješenja o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta 

u Zadru) 

7. Kristina Gergeta Sotončić 

8. Zana Rama (upis se omogućuje uvjetno i bit će moguć po dostavi rješenja o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta 

u Zadru) 

9. Luan Gashi (upis se omogućuje uvjetno i bit će moguć po dostavi rješenja o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta 

u Zadru) 

10. Andrea Rimpf  

 

b) Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja te priznavanja i vrednovanja 

dosadašnjeg poslijediplomskog studija, jednoglasno donosi odluku o odobrenju direktnog 

upisa u III. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ u 

zimskom semestru akad. god. 2019./2020. sljedećim pristupnicima: 

1. Siniša Bizjak (dosadašnji nezavršeni poslijediplomski studij priznaje se i vrednuje 

sa 60 ECTS bodova kao ekvivalent za 1. godinu studija) 

2. Ivanka Katya Kamenjarin (dosadašnji nezavršeni poslijediplomski studij priznaje 

se i vrednuje sa 60 ECTS bodova kao ekvivalent za 1. godinu studija) 

 

Ad 26. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 27. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica je završena u 12.05 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Rafaela Čurković, prof.                          prof. dr. sc. Ivanka Stričević 


