
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-09 
Zadar, 12. listopada 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u utorak 12. listopada 2021. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 11.15 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. Ante Uglešić 

 
b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić   
prof. dr. sc. Igor Radeka  
 
c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i 

interdisciplinarno područje znanosti:  
4. prof. dr. sc. Toni Bielić  
5. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus  
 
Odsutni član Vijeća: 
6. prof. dr. sc. Rafaela Božić  

 
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 26. dodaju se točke 27. – 44. koje glase: 
 

27. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Tina TOMASA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Gradine na prostoru 
Imotsko-bekijskog polja“ (Vijeće donosi uvjetnu odluku jer se sjednica održava 
prije sjednice područnog Stručnog vijeća koje daje prijedlog Senatu za prihvaćanje 
izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu navedene disertacije) 
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28. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „L'analisi degli errori nella 
produzione scritta nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana in 
Croazia“ („Analiza pogrešaka u pisanoj produkciji u školama s talijanskim 
nastavnim jezikom u Hrvatskoj“)  
 

29. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Zane RAMA, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Late Antique fortifications in 
the territory of Kosovo“ („Kasnoantičke fortifikacije na području Kosova“) 
 

30. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Danieli KRUŽIĆ, univ. spec. 
philol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 
 

31. Prijedlog Senatu za odobrenje drugog dodatnog produženja statusa studenta 
Ivani KRTINIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 
 

32. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Hedi BLAŠKOVIĆ, 
prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

33. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Stipi BRČIĆU, prof., 
studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
34. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Zrinki DELIĆ, dipl. 

inf., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
35. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Ireni DUKIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

36. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Marinu GULANU, 
mag. oec., studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
37. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Paoli JURIĆ, mag. 

praesc. educ., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

38. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Zdenku 
KOBEŠČAKU, univ. spec. act. soc., studentu poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
39. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Krešimiru 

KRIVDIĆU, prof., studentu poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
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40. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Mireli MIJIĆ, prof., 
studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
41. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Karmen PAVLIC, 

mag. praesc. educ., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
42. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Dobrili RADEKI, 

prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
43. Odobrenje naknadnog produženja roka za završetak studija Petri TOKIĆ, prof. 

i dipl. pov. umj., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

44. a) Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ u akad. god. 2021./2022. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i 
komentora pristupnicima: 
 
Etnologija i antropologija 
1. Danijela PASKA, mag. soc. i mag. ethnol. et anthrop. 
2. Mirna TKALČIĆ SIMETIĆ, mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthrop. 
 
Filologija-književnost 
1. Azra IČANOVIĆ (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema 
kojemu je kvalifikacija vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

2. Korana SERDAREVIĆ, prof. 
3. Luka PLANINIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. philol. franc. 
4. Mislav GREGL, prof. 
5. Helena HORŽIĆ, mag. prim. educ. 
6. Andrea JUKIĆ, mag. educ. philol. croat. 

 
Filologija-lingvistika 
1. Jelena CVITANUŠIĆ, prof. 
2. Ranka ĐURĐEVIĆ, prof. 
3. Maša OBRADOVIĆ 
4. Marija OŠTRIĆ, mag. philol. croat. 
5. Kornelija ČAKARUN, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. germ. 
6. Petra ŠPADIĆ, mag. educ. philol. hisp. i mag. educ. philol. ital. 

 
Filozofija 
1. Nino STANOJEVIĆ, mag. hist. i mag. educ. phil. 
2. Luka BAKOVIĆ, mag. theol. 
3. Kristina PETRIČEVIĆ, mag. educ. phil. i mag. educ. hist. art. 
4. Josip ĆAPIN, mag. educ. phil. i mag. philol. ital. 
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Interdisciplinarne humanističke znanosti 
1. Cyrille CARTIER 
2. Tajana JAKLENEC, dipl. ing. arh. 
3. Toni LJUBIĆ, mag. forens. 
4. Helena NOVAK PENGA, dipl. muzikolog i prof./dipl. bibl. 
5. Elena SKOKO 
6. Toma ŠIMUNDŽA, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art. 
 
Povijest umjetnosti 
1. Martina BOBINAC, mag. philol. franc. i mag. hist. art. 
2. Vesna VUKOVIĆ, prof. 

 
b) Neodobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ u akad. god. 2021./2021.  
 
Filologija-lingvistika 
1. Marina Franić Šimunić 
2. Marina Mandić 
 
Interdisciplinarne humanističke znanosti 
1. Andrija Bakula 
2. Domagoj Kučinić 
3. Ljubica Marčetić-Marinović 
4. Goran Pećanac 
5. Nikolina Rafaj 
6. Ana Škriljevečki 
7. Aljoša Mihovil Zovko 
 
Povijest umjetnosti 
1. Dragan Dužević 
2. Andrea Klobučar 
 

Dosadašnje točke 27. i 28. postaju točke 45. i 46.: 
 

45. Obavijesti 
 

46. Razno. 
 
 

Prorektor: 
 
 

prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, v. r. 
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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. 2020./2021.  
 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Marina SABOLOVIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Taktička 
operacija 'Miljevci' – vojno-geografska analiza“ (Vijeće donosi uvjetnu odluku 
jer se sjednica održava prije sjednice područnog Stručnog vijeća koje daje prijedlog 
Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu navedene 
disertacije) 

                                                           
3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Daniela DUJMIĆA, mag. oec., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Pomorski 
Dubrovnik 1918. – 1941.“  

 
4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Marka PILIĆA, mag. forens., studenta zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Sigurnost sustava 
umjetne inteligencije u međunarodnom pomorskom prometu“ 
 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Zane HOXHA, studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Early Christianity in 
Dardania: development of Sacral Architecture on Examples from territory of 
Kosovo“ („Ranokršćanska Dardania: razvoj sakralne arhitekture na 
primjerima s prostora Kosova“) 

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

teme disertacije Dinka TRESIĆA PAVIČIĆA, dipl. arheol. i prof., studenta  
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Prostorna analiza pogrebnih praksi na nekropoli srednjeg 
brončanog doba na nalazištu Jagodnjak-Krčevine“ 
 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Denija VLAČIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Demografske promjene u Labinu tijekom 19. stoljeća“ 

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

teme disertacije Danijela TATIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Ratna luka Pula u Prvome svjetskom ratu“ 

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

teme disertacije Marine BUJAS, mag. paed. i mag. soc., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod 
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naslovom „Pretpostavke za kreiranje i izvedbu kurikuluma za inkluziju u 
osnovnoj školi“ 

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

teme disertacije Mije ČOVIĆ, univ. spec. educ., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom 
„Poticanje razvoja znanstvene pismenosti u ranoj i predškolskoj dobi – 
pedagoški odgovor na suvremene potrebe društva“ 
 

11. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Blanke RUNTIĆ, dipl. učiteljice, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom 
„Tehnološka, pedagoška i sadržajna znanja učitelja predmetne nastave u 
osnovnoj školi“ 
 

12. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Jelene VLAHOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom 
„Ispitivanje pedagoških i organizacijskih čimbenika kvalitete učenja na 
radnom mjestu u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju“ 
 

13. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Ivone DRAŠIĆ ŠARIĆ, univ. spec. pol., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Suvremene politike tržišta rada u Europskoj uniji i prijedlozi poboljšanja u 
Republici Hrvatskoj“ 

 
14. Prijedlog  Senatu za promjenu članova stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Ane MARKUZ, mag. nov., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Strateško upravljanje mjerama energetske učinkovitosti u kontekstu politika 
i djelovanja Europske unije“ 
 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Suzani JURKOVIĆ, dipl. ing., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 
 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Suzani 
JURKOVIĆ, dipl. ing., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“ 

 
17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Dijani 

MUŠKARDIN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“ 

 
18. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Željki PANDŽI, mag. archeol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
19. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Maji SOLDO, mag. archeol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
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20. Prijedlog Senatu za odobrenje drugog dodatnog produženja roka za predaju 
disertacije Joni PETEŠIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Anti ALAJBEGU, 

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

 
22. Suglasnost za izradu i obranu teme disertacije i izradu i obranu disertacije na 

engleskom jeziku Georgu ENGLU, studentu zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 

23. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Georgu ENGLU, studentu zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Impact of 
international investments on the Croatian insurance market, compared to the 
CEE region“ (“Učinak međunarodnih ulaganja na hrvatsko tržište osiguranja 
u usporedbi s regijom Srednje i Istočne Europe“) 

 
24. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ Veselu LEKAJU, mag. hist. art. 
 

25. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog 
Jadrana“ u akad. god. 2021./2022.  

 
26. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Jadran – poveznica 

među kontinentima“ u akad. god. 2021./2022.  
 

27. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Tina TOMASA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Gradine na prostoru 
Imotsko-bekijskog polja“ (Vijeće donosi uvjetnu odluku jer se sjednica održava 
prije sjednice područnog Stručnog vijeća koje daje prijedlog Senatu za prihvaćanje 
izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu navedene disertacije) 
  

28. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „L'analisi degli errori nella 
produzione scritta nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana in 
Croazia“ („Analiza pogrešaka u pisanoj produkciji u školama s talijanskim 
nastavnim jezikom u Hrvatskoj“)  
 

29. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Zane RAMA, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Late Antique fortifications in 
the territory of Kosovo“ („Kasnoantičke fortifikacije na području Kosova“) 
 

30. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Danieli KRUŽIĆ, univ. spec. 
philol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 
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31. Prijedlog Senatu za odobrenje drugog dodatnog produženja statusa studenta 
Ivani KRTINIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 
 

32. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Hedi BLAŠKOVIĆ, 
prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

33. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Stipi BRČIĆU, prof., 
studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
34. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Zrinki DELIĆ, dipl. 

inf., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
35. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Ireni DUKIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

36. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Marinu GULANU, 
mag. oec., studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
37. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Paoli JURIĆ, mag. 

praesc. educ., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

38. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Zdenku 
KOBEŠČAKU, univ. spec. act. soc., studentu poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
39. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Krešimiru 

KRIVDIĆU, prof., studentu poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
40. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Mireli MIJIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
41. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Karmen PAVLIC, 

mag. praesc. educ., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
42. Odobrenje dodatnog produženja roka za završetak studija Dobrili RADEKI, 

prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
43. Odobrenje naknadnog produženja roka za završetak studija Petri TOKIĆ, prof. 

i dipl. pov. umj., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 



 9 

44. a) Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ u akad. god. 2021./2022. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i 
komentora pristupnicima: 
 
Etnologija i antropologija 
3. Danijela PASKA, mag. soc. i mag. ethnol. et anthrop. 
4. Mirna TKALČIĆ SIMETIĆ, mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthrop. 
 
Filologija-književnost 
7. Azra IČANOVIĆ (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema 
kojemu je kvalifikacija vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

8. Korana SERDAREVIĆ, prof. 
9. Luka PLANINIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. philol. franc. 
10. Mislav GREGL, prof. 
11. Helena HORŽIĆ, mag. prim. educ. 
12. Andrea JUKIĆ, mag. educ. philol. croat. 

 
Filologija-lingvistika 
7. Jelena CVITANUŠIĆ, prof. 
8. Ranka ĐURĐEVIĆ, prof. 
9. Maša OBRADOVIĆ 
10. Marija OŠTRIĆ, mag. philol. croat. 
11. Kornelija ČAKARUN, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. germ. 
12. Petra ŠPADIĆ, mag. educ. philol. hisp. i mag. educ. philol. ital. 

 
Filozofija 
5. Nino STANOJEVIĆ, mag. hist. i mag. educ. phil. 
6. Luka BAKOVIĆ, mag. theol. 
7. Kristina PETRIČEVIĆ, mag. educ. phil. i mag. educ. hist. art. 
8. Josip ĆAPIN, mag. educ. phil. i mag. philol. ital. 

 
Interdisciplinarne humanističke znanosti 
7. Cyrille CARTIER 
8. Tajana JAKLENEC, dipl. ing. arh. 
9. Toni LJUBIĆ, mag. forens. 
10. Helena NOVAK PENGA, dipl. muzikolog i prof./dipl. bibl. 
11. Elena SKOKO 
12. Toma ŠIMUNDŽA, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art. 
 
Povijest umjetnosti 
3. Martina BOBINAC, mag. philol. franc. i mag. hist. art. 
4. Vesna VUKOVIĆ, prof. 

 
b) Neodobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ u akad. god. 2021./2021.  
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Filologija-lingvistika 
3. Marina Franić Šimunić 
4. Marina Mandić 
 
Interdisciplinarne humanističke znanosti 
8. Andrija Bakula 
9. Domagoj Kučinić 
10. Ljubica Marčetić-Marinović 
11. Goran Pećanac 
12. Nikolina Rafaj 
13. Ana Škriljevečki 
14. Aljoša Mihovil Zovko 
 
Povijest umjetnosti 
3. Dragan Dužević 
4. Andrea Klobučar 
 

45. Obavijesti 
 

46. Razno. 
 

 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika XI. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021. 
 
Ad 2. 

 Vijeće jednoglasno donosi uvjetnu odluku o prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marina SABOLOVIĆA, mag. 
geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Taktička operacija 'Miljevci' – vojno-geografska 
analiza“ (Vijeće donosi uvjetnu odluku jer se sjednica održava prije sjednice 
područnog Stručnog vijeća koje daje prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća 
stručnog povjerenstva za ocjenu navedene disertacije). 
 
Ad 3.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Daniela DUJMIĆA, mag. oec., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
pod naslovom „Pomorski Dubrovnik 1918. – 1941.“. 
 
Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marka PILIĆA, mag. forens., studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Sigurnost sustava umjetne inteligencije u međunarodnom pomorskom 
prometu“. 
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Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Zane HOXHA, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Early Christianity in Dardania: development of Sacral Architecture on 
Examples from territory of Kosovo“ („Ranokršćanska Dardania: razvoj sakralne 
arhitekture na primjerima s prostora Kosova“). 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dinka TRESIĆA PAVIČIĆA, 
dipl. arheol. i prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“, pod naslovom „Prostorna analiza pogrebnih praksi na nekropoli 
srednjeg brončanog doba na nalazištu Jagodnjak-Krčevine“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Denija VLAČIĆA, mag. 
hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Demografske promjene u Labinu tijekom 19. 
stoljeća“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Danijela TATIĆA, mag. 
hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Ratna luka Pula u Prvome svjetskom ratu“. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marine BUJAS, mag. paed. 
i mag. soc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“, pod naslovom „Pretpostavke za kreiranje i izvedbu kurikuluma za 
inkluziju u osnovnoj školi“. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Mije ČOVIĆ, univ. spec. 
educ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“, pod naslovom „Poticanje razvoja znanstvene pismenosti u ranoj i 
predškolskoj dobi – pedagoški odgovor na suvremene potrebe društva“. 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Blanke RUNTIĆ, dipl. 
učiteljice, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“, pod naslovom „Tehnološka, pedagoška i sadržajna znanja učitelja 
predmetne nastave u osnovnoj školi“. 
 
Ad 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Jelene VLAHOVIĆ, prof., 
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studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, 
pod naslovom „Ispitivanje pedagoških i organizacijskih čimbenika kvalitete učenja 
na radnom mjestu u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju“. 
 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivone DRAŠIĆ ŠARIĆ, univ. 
spec. pol., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Suvremene politike tržišta rada u Europskoj 
uniji i prijedlozi poboljšanja u Republici Hrvatskoj“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
članova stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ane MARKUZ, 
mag. nov., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Strateško upravljanje mjerama energetske 
učinkovitosti u kontekstu politika i djelovanja Europske unije“.  
 
Ad 15. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Suzani JURKOVIĆ, dipl. ing., studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 16.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Suzani JURKOVIĆ, dipl. ing., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Dijani MUŠKARDIN, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Željki PANDŽI, mag. archeol., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Maji SOLDO, mag. archeol., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
drugog dodatnog produženja roka za predaju disertacije Joni PETEŠIĆ, dipl. arheol., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 21. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Anti ALAJBEGU, mag. archeol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 22. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu i obranu 

teme disertacije i izradu i obranu disertacije na engleskom jeziku Georgu ENGLU, 
studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 
Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Georga ENGLA, studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Impact of international investments on the Croatian insurance market, 
compared to the CEE region“ (“Učinak međunarodnih ulaganja na hrvatsko tržište 
osiguranja u usporedbi s regijom Srednje i Istočne Europe“). 

 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“ Veselu LEKAJU, mag. hist. art., ponovnim upisom V. 
semestra u zimskom semestru akad. god. 2021./2022. bez plaćanja školarine. 
 
Ad 25. 

a) Na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, Vijeće jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju upisa u I. semestar  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2021./2022. sljedećim 
pristupnicima: 
 
1. Kristina Brkić 
2. Martina Korić 
3. Ivana Banovac 
4. Tea Kokotović 
5. Dušanka Romanović 
6. Diana Čorić 
7. Luan Gashi 
8. Mario Bodružić 
9. Eduard Visković 
10.  Mario Radaljac. 
 

b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o neodobrenju upisa na poslijediplomski 
doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2021./2022. 
pristupniku Marku MEŠTROVU koji ne ispunjava natječajem propisane uvjete 
za upis (nedovoljan prosjek ocjena na diplomskom studiju). 

 
Ad 26. 

a) Na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, Vijeće jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
poveznica među kontinentima“ u akad. god. 2021./2022. sljedećim 
pristupnicima: 

 
1. Marin Banović – smjer povijest  
2. Mislav Stjepan Čagalj – smjer geografija 
3. Marijana Dlačić – smjer povijest 
4. Luka Knez – smjer povijest 
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5. Marin Lovrić – smjer geografija, sukladno uvjetima koje je odredilo Vijeće 
poslijediplomskog doktorskog studija “Jadran - poveznica među 
kontinentima” 

6. Anita Lovrin – smjer povijest 
7. Ivan Lučić – smjer povijest 
8. Tihana Magaš – smjer povijest 
9. Goran Mladineo – smjer povijest 
10. Lovre Panđa – smjer geografija 
11.  Tvrtko Roguljić – smjer povijest 
12.  Marinko Rubić – smjer povijest, sukladno uvjetima koje je odredilo Vijeće 

poslijediplomskog doktorskog studija “Jadran - poveznica među 
kontinentima”. 

 
b) Na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, te priznavanju kompetencija stečenih 

na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju „Povijest 
umjetnosti“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na 
poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“ Sveučilišta 
u Zadru, i njihovom prihvaćanju kao zamjene za sveukupni nastavni dio 
studija od I. do IV. semestra (ukupno 78 ECTS bodova), te priznavanju 
izvannanstavnih aktivnosti i njihovom vrednovanju sa 100 ECTS bodova, 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa u IV. semestar 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ u akad. god. 2021./2022. pristupnici Nataši MUČALO, uz 
obvezu imenovanja mentora i obrane prijedloga teme doktorskog rada 
(sinopsis) prije upisa u V. semestar., te objave najmanje dva samostalna 
znanstvena rada ili najmanje četiri radova u koautorstvu (u oba slučaja s 
jednom od tri moguće kategorije: izvorni znanstveni rad, pregledni rad i 
prethodno priopćenje; uvažava se i urednička potvrdnica da se rad nalazi u 
tisku) te sudjelovanja s priopćenjem na najmanje jednom međunarodnom i 
dva domaća znanstvena skupa do obrane doktorskog rada. 

  U slučaju da pristupnica odabere temu doktorskog rada iz razdoblja moderne i 
suvremene povijesti, Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
poveznica među kontinentima“ odredit će naknadno razlikovne predmete.  

 
Ad 27. 
 Vijeće jednoglasno donosi uvjetnu odluku o prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Tina TOMASA, dipl. arheol., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Gradine na prostoru Imotsko-bekijskog polja“ (Vijeće donosi uvjetnu 
odluku jer se sjednica održava prije sjednice područnog Stručnog vijeća koje daje 
prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu navedene 
disertacije) 
 
Ad 28. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„L'analisi degli errori nella produzione scritta nelle scuole con lingua 
d'insegnamento italiana in Croazia“ („Analiza pogrešaka u pisanoj produkciji u 
školama s talijanskim nastavnim jezikom u Hrvatskoj“) 
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Ad 29.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Zane RAMA, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Late Antique fortifications in the territory of Kosovo“ („Kasnoantičke 
fortifikacije na području Kosova“) 
 
Ad 30. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje  
komentora Danieli KRUŽIĆ, univ. spec. philol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 31. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
drugog dodatnog produženja statusa studenta Ivani KRTINIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 32.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Hedi BLAŠKOVIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 

 
Ad 33.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Stipi BRČIĆU, prof., studentu poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 34. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Zrinki DELIĆ, dipl. inf., studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 35. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Ireni DUKIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 36. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Marinu GULANU, mag. oec., studentu 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 37.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Paoli JURIĆ, mag. praesc. educ., studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
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Ad 38. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Zdenku KOBEŠČAKU, univ. spec. act. soc., 
studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 39. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Krešimiru KRIVDIĆU, prof., studentu 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 40. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Mireli MIJIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 41. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Karmen PAVLIC, mag. praesc. educ., studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 

 
Ad 42. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Dobrili RADEKI, prof., studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 43. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja roka za 
završetak studija do 30. rujna 2022. Petri TOKIĆ, prof. i dipl. pov. umj., studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
 
Ad 44. 

a) Na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, Vijeće jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ u akad. god. 2021./2022. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i 
komentora sljedećim pristupnicima: 

 
Etnologija i antropologija 
1. Danijela PASKA, mag. soc. i mag. ethnol. et anthrop. 
2. Mirna TKALČIĆ SIMETIĆ, mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthrop. 
 
Filologija-književnost 
1. Azra IČANOVIĆ (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema 
kojemu je kvalifikacija vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

2. Korana SERDAREVIĆ, prof. 
3. Luka PLANINIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. philol. franc. 
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4. Mislav GREGL, prof. 
5. Helena HORŽIĆ, mag. prim. educ. 
6. Andrea JUKIĆ, mag. educ. philol. croat. 

 
Filologija-lingvistika 
1. Jelena CVITANUŠIĆ, prof. 
2. Ranka ĐURĐEVIĆ, prof. 
3. Maša OBRADOVIĆ 
4. Marija OŠTRIĆ, mag. philol. croat. 
5. Kornelija ČAKARUN, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. germ. 
6. Petra ŠPADIĆ, mag. educ. philol. hisp. i mag. educ. philol. ital. 

 
Filozofija 
1. Nino STANOJEVIĆ, mag. hist. i mag. educ. phil. 
2. Luka BAKOVIĆ, mag. theol. 
3. Kristina PETRIČEVIĆ, mag. educ. phil. i mag. educ. hist. art. 
4. Josip ĆAPIN, mag. educ. phil. i mag. philol. ital. 

 
Interdisciplinarne humanističke znanosti 
1. Cyrille CARTIER 
2. Tajana JAKLENEC, dipl. ing. arh. 
3. Toni LJUBIĆ, mag. forens. 
4. Helena NOVAK PENGA, dipl. muzikolog i prof./dipl. bibl. 
5. Elena SKOKO 
6. Toma ŠIMUNDŽA, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art. 
 
Povijest umjetnosti 
1. Martina BOBINAC, mag. philol. franc. i mag. hist. art. 
2. Vesna VUKOVIĆ, prof. 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o neodobrenju upisa na poslijediplomski 
doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 2021./2022. sljedećim 
pristupnicima: 
 
Filologija-lingvistika 
1. Marina Franić Šimunić 
2. Marina Mandić 
 
Interdisciplinarne humanističke znanosti 
1. Andrija Bakula 
2. Domagoj Kučinić 
3. Ljubica Marčetić-Marinović 
4. Goran Pećanac 
5. Nikolina Rafaj 
6. Ana Škriljevečki 
7. Aljoša Mihovil Zovko 
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Povijest umjetnosti 
1. Dragan Dužević 
2. Andrea Klobučar 
 

Ad 45. 
 Nije bilo obavijesti.  
 
Ad 46.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
  

Sjednica je završena u 12.00 sati 
 
 
 
 

Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 
 


