
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-09 
Zadar, 11. listopada 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2022./2023. održane u utorak 11. listopada 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 14.00 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. Anita Pavić Pintarić  
3. prof. dr. sc. Ante Uglešić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Pavle Valerjev  
 
c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i 

interdisciplinarno područje znanosti:  
5. prof. dr. sc. Maša Surić  
6. izv. prof. dr. sc. Dino Županović  
 

d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija: 
7. izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić 

 
e) predstavnica studenata doktorskih studija: 

  - 
 
Odsutni članovi Vijeća: 
8. prof. dr. sc. Saša Božić (prethodno opravdao izostanak) 
9. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. (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 
skidanje s dnevnog reda točki 7., 16., 19., 21. i 22. za koje nisu pripremljeni materijali. 
Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  
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D n e v n i   r e d: 
  

1. Ovjerovljenje zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 
akad. god. 2021./2022.  
 

2. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Tuge TARLE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mit o povratku u 
imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Tuge TARLE, prof. 
 

3. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Danijela CAREVA, dipl. oec., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na 
međunarodnom tržištu“ i vraćanje disertacije studentu na doradu 
 

4. a) Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Georga ENGLA, studenta zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Impact of 
international investments on the Croatian insurance market, compared to 
selected CEE countries“ („Učinak međunarodnih ulaganja na hrvatsko tržište 
osiguranja u usporedbi s odabranim zemljama Srednje i Istočne Europe“) 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Georga ENGLA 

 
5. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije mr. sc. Davora HUŠKE, studenta zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Razvoj 
poduzetničke infrastrukture u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji 2000. 
– 2018. godine“ i vraćanje disertacije studentu na doradu 
 

6. a) Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća 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“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Marka PILIĆA, mag. forens. 
 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Žane MATULIĆ BILAČ, prof., studentice  poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom “Korske klupe i drvene 
vratnice splitske katedrale: oblikovne tehnike i kronologija”  
 

8. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
teme disertacije Laure GRZUNOV, mag. inf., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
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„Model primjene akademskog crowdsourcinga u projektima istraživanja 
glagoljskih tekstova“ 
 

9. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Anamarije GANZE HABJAN, dipl. pov. umj. i 
talijanistice,  studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo i animirani film Vlade 
Kristla nakon 1963.“  

 
10. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije disertacije Marte HUBER, mag. philol. angl. i mag. 
paed., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Hrvatska književnost kao dio svjetske 
književnosti: prijevod, recepcija, posljedice“ 
 

11. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Ljubice ILIEVSKE RADOŠEVIĆ, dipl. učiteljice, studentice  
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod 
naslovom “Povijest školstva Like do 1918. godine”  
 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marinu BANOVIĆU, mag. educ. hist., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 

 
13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Robertu BARABI, mag. ing. agr., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 

 
14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Mislavu Stjepanu ČAGLJU, mag. 

geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ 

 
15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Marijani DLAČIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 

 
16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Luki KNEZU, mag. educ. hist., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 

 
17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Filipu LENIĆU, mag. 

educ. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
poveznica među kontinentima“ 

 
18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Tihani MAGAŠ, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 

 
19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Goranu Pavlu MLADINEU, prof., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 
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20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Lovri PANĐI, mag. 
geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ 

 
21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Tvrtku ROGULJIĆU, dipl. arheol. i 

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

 
22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marinku RUBIĆU, mag. ing. admin. 

nav., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ 

 
23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Esmi 

BRZIĆ, univ. spec. educ., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 
 

24.  Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Denisu 
JURKOVIĆU, mag. educ. phil. i mag. paed., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 
25. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Blanki 

RUNTIĆ, dipl. učiteljici, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 
26. Prijedlog Senatu za neodobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Maji ČUKI, dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
27. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Maji SOLDO, mag. archeol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
28. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Brunu 

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

 
29. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Brunu 

PETRUŠIĆU, lic. theol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

 
30. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Agnes 

MILOVAN-SOLTER, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

 
31. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ Radmili PAVLIČIĆ, mag. oec. 
 

32. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Radmile PAVLIČIĆ, mag. oec., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ pod naslovom 
„Hrvatska perspektiva zdravstvene strategije Europske unije u kontekstu 
novog digitalnog doba“ 
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33. Obavijesti 
 

34. Razno. 
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika XI. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 2. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Tuge TARLE, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mit o povratku u 
imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji“; 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Tuge TARLE, prof, prof. 
 

Ad 3.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Danijela CAREVA, dipl. oec., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Konkurentnost Republike Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom 
tržištu“ i vraćanje disertacije studentu na doradu. 
 
Ad 4.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Georga ENGLA, studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Impact of international investments on the Croatian insurance market, compared 
to selected CEE countries“ („Učinak međunarodnih ulaganja na hrvatsko tržište 
osiguranja u usporedbi s odabranim zemljama Srednje i Istočne Europe“); 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Georga ENGLA. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Davora HUŠKE, studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Razvoj poduzetničke infrastrukture u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji 
2000. – 2018. godine“ i vraćanje disertacije studentu na doradu. 
 
Ad 6. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća 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“; 
 
 b)  Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marka PILIĆA, mag. forens.  
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Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Žane MATULIĆ BILAČ, prof., studentice  
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
“Korske klupe i drvene vratnice splitske katedrale: oblikovne tehnike i kronologija”. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu teme disertacije Laure GRZUNOV, mag. inf., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 
naslovom „Model primjene akademskog crowdsourcinga u projektima istraživanja 
glagoljskih tekstova“. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Anamarije GANZE HABJAN, dipl. 
pov. umj. i talijanistice,  studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo i animirani film Vlade Kristla 
nakon 1963.“. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marte HUBER, mag. philol. angl. i 
mag. paed., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Hrvatska književnost kao dio svjetske književnosti: 
prijevod, recepcija, posljedice“. 
 
Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ljubice ILIEVSKE 
RADOŠEVIĆ, dipl. učiteljice, studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom “Povijest školstva Like do 1918. 
godine”. 

 
Ad 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Marinu BANOVIĆU, mag. educ. hist., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Robertu BARABI, mag. ing. agr., studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 14.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Mislavu Stjepanu ČAGLJU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
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Ad 15. 
Vijeće, nakon rasprave u kojoj je istaknuto da je naslov teme preopćenit te je 

teško zaključiti radi li se o povijesnoj ili geografskoj temi, odnosno je li mentor 
odgovarajući, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Marijani DLAČIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, uz prijedlog da se 
prilikom prijave teme disertacije naslov precizira. 

 
Ad 16. 

Vijeće, nakon rasprave u kojoj je istaknuto da je naslov teme preopćenit te je 
teško zaključiti radi li se o povijesnoj ili geografskoj temi, odnosno je li mentor 
odgovarajući, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Luki KNEZU, mag. educ. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, uz prijedlog da se prilikom 
prijave teme disertacije naslov precizira. 

 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Filipu LENIĆU, mag. educ. hist., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 
Ad 18. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Tihani MAGAŠ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, uz primjedbu da je tema 
disertacije preuska. 
 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Goranu Pavlu MLADINEU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Lovri PANĐI, mag. geogr., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 21. 

Vijeće, nakon rasprave u kojoj je istaknuto da je naslov teme preopćenit te je 
teško zaključiti radi li se o povijesnoj ili geografskoj temi, odnosno je li mentor 
odgovarajući, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Tvrtku ROGULJIĆU, dipl. arheol. i prof., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, uz prijedlog da se 
prilikom prijave teme disertacije naslov precizira. 

 
Ad 22.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Marinku RUBIĆU, mag. ing. admin. nav., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
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Ad 23.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 

produženja roka za predaju disertacije Esmi BRZIĆ, univ. spec. educ., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 
Ad 24. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Denisu JURKOVIĆU, mag. educ. phil. i mag. 
paed., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“. 
 
Ad 25.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Blanki RUNTIĆ, dipl. učiteljici, studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 
 
Ad 26. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za neodobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Maji ČUKI, dipl. arheol. i prof., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 27. 
 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 28.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Brunu BIJAĐIJI, mag. archeol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 29.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Brunu PETRUŠIĆU, lic. theol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 30. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Agnes MILOVAN-SOLTER, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 31. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Radmili 
PAVLIČIĆ, mag. oec., uvjetnim upisom V. semestra u zimskom semestru akad. god. 
2022./2023. 
 
Ad 32. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Radmile PAVLIČIĆ, mag. 
oec., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 



 9 

odnosi“ pod naslovom „Hrvatska perspektiva zdravstvene strategije Europske unije 
u kontekstu novog digitalnog doba“. 
 
Ad 33. 
  Obavijesti. 
 
Ad 34. 
 Razno. 
 
 

Sjednica je završena u 14.50 sati. 
 
 
 
 

Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
 
 
 

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


