
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-09 

Zadar, 13. listopada 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2020./2021. održane 13. listopada 2020. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 12.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, 

predsjednik Vijeća, 

 

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

2. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić   

4. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti:  

5. prof. dr. sc. Toni Bielić  

6. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus  

 

Odsutni član Vijeća: 

7. prof. dr. sc. Rafaela Božić (prethodno opravdala izostanak) 

 

Zapisnik sastavila: 

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

 

Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 

kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću dopunu 

dnevnog reda:  

 

Iza točke 24. dodaje se točka 25. koja glasi: 

 

1. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Tome 

MARELIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Točnost prikaza Jadranskog mora na 

portulanskim kartama“ 

 

 

Dosadašnje točke 25. i 26. postaju točke 26. i 27.: 

 

2. Obavijesti 

 

3. Razno. 
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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. 2019./2020. 

 

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

JERMAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 

1800. godine na području nekadašnje Pulske biskupije“, i odobrenje produženja 

statusa studenta 

 

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

ŠTOKOV, mag. ethnol. i mag. educ. geogr., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Primjena novog teorijsko-

metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima“ 

 

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

PUTICE DŽAJIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Sociogeografska transformacija 

ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća“  

                                                          

5. Prijedlog  Senatu za promjenu člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ane 

ŽUVELE, studentice združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom “Decentralisation of Cultural Policy 

and Participatory Governance in Culture – Examples of Croatian Practices” 

(„Decentrazacija kulturne politike i sudioničko upravljanje u kulturi – primjeri 

hrvatskih praksi“)  

 

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

disertacije Marije ĆUBELIĆ, mag. educ. philol. croat. i mag. paed., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Jezični stavovi i jezično upravljanje u osnovnom obrazovanju u Hrvatskoj: standardni 

varijetet i lokalni varijeteti u Jelsi i Sućurju“ 

 

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

disertacije Dalije POPOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Versi u Većeneginu Časoslovu: jezik, stil i 

podrijetlo“ 

 

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

disertacije mr. sc. Sanje SMODLAKE VITAS,  studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Odraz pomorskih 

djelatnosti na mikenski leksik i pismo: brodarstvo, rat, prekomorska trgovina i 

kontakti“ 

 

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

disertacije Yuriya VYKHODTSEVA, mag. educ. philol. russ. i mag. hist.,  studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Ilija 

Goleniščev-Kutuzov i renesansa u Dalmaciji“ 
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10. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Krešimira DERJANOVIĆA, mag. pharm., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Međunarodna konkurentnost farmaceutske industrije Republike Hrvatske“ 

 

11. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i imenovanje komentora Bojanu MUCKU, 

mag. phil. i mag. ethnol. i anthrop., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Maji BOLANČI FUMIĆ, prof., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Aniti BUKOVEC, mag. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Danijelu FIŠTREKU, dipl. ing., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Veroniki GALIĆ, mag. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Mariju VAROVIĆU, studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Blanki ČOP, mag. soc., studentici združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Jasenki FERBER 

BOGDAN, dipl. pov. umj. i etnol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Željki KORDIĆ, 

mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“ 

 

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

Augustinu DERADU, mag. soc., studentu združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Emiliji MUSAP, mag. 

philol. angl. i mag. educ. philol. russ., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

 

22. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Ivani KRTINIĆ, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

23. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Sari AJEL, mag. rel. int. et dip. 

 

24. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Željku PERIĆU, mag. rel. int. et dip. 
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25. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Tome 

MARELIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Točnost prikaza Jadranskog mora na 

portulanskim kartama“ 

 

26. Obavijesti 

 

27. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2019./20. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Mateje JERMAN, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liturgijski predmeti od 

plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na području nekadašnje Pulske biskupije“, i 

odobrenje produženja statusa studenta. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivane ŠTOKOV, mag. ethnol. i mag. educ. geogr., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom 

„Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Jelene PUTICE DŽAJIĆ, studentice poslijediplomskog 

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

transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća“ . 

 

Ad 5. 

Vijeće, uz pojašnjenje prof. dr. sc. Saše Božića kako nije u pitanju kvalitetea rada, već 

profesor Katunarić smanjuje svoje obveze nakon odlaska u mirovinu, jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu člana stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Ane ŽUVELE, studentice združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom “Decentralisation of Cultural 

Policy and Participatory Governance in Culture – Examples of Croatian Practices” 

(„Decentrazacija kulturne politike i sudioničko upravljanje u kulturi – primjeri hrvatskih 

praksi“).   

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marije ĆUBELIĆ, mag. educ. philol. croat. i 

mag. paed., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Jezični stavovi i jezično upravljanje u osnovnom obrazovanju u Hrvatskoj: 

standardni varijetet i lokalni varijeteti u Jelsi i Sućurju“. 
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Ad 7. 

 Vijeće  jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dalije POPOVIĆ, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Versi u 

Većeneginu Časoslovu: jezik, stil i podrijetlo“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Sanje SMODLAKE VITAS,  

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Odraz pomorskih djelatnosti na mikenski leksik i pismo: brodarstvo, rat, prekomorska 

trgovina i kontakti“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Yuriya VYKHODTSEVA, mag. educ. philol. 

russ. i mag. hist.,  studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Ilija Goleniščev-Kutuzov i renesansa u Dalmaciji“. 

 

Ad 10. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Krešimira DERJANOVIĆA, mag. pharm., 

studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 

naslovom „Međunarodna konkurentnost farmaceutske industrije Republike Hrvatske“. 

 

Ad 11. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu mentora i 

imenovanje komentora Bojanu MUCKU, mag. phil. i mag. ethnol. i anthrop., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 12. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Maji BOLANČI FUMIĆ, prof., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Aniti BUKOVEC, mag. oec., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

  

Ad 14.  

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Danijelu FIŠTREKU, dipl. ing., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 15. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Veroniki GALIĆ, mag. oec., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 
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Ad 16. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

mr. sc. Mariju VAROVIĆU, studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“.  

 

Ad 17. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Blanki ČOP, mag. soc., studentici združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 

Ad 18. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Jasenki FERBER BOGDAN, dipl. pov. umj. i etnol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 19. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Željki KORDIĆ, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 20. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja roka za predaju disertacije Augustinu DERADU, mag. soc., studentu združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 

Ad 21. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Emiliji MUSAP, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Ivani KRTINIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 23. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Sari AJEL, mag. rel. int. et dip., 

upisom II. semestra u zimskom semestru akad. god. 2020./2021. 

 

Ad 24. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Željku PERIĆU, mag. rel. int. et 

dip., ponovnim upisom III. semestra u zimskom semestru akad. god. 2020./2021. 

 

Ad 25. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Tome MARELIĆA, mag. geogr., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Točnost prikaza Jadranskog mora na portulanskim kartama“. 
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Ad 26. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 27. 

Razno. 

 

 

Sjednica je završena u 12.30 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 


