
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-10 
Zadar, 16. studenoga 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u utorak 16. studenoga 2021. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  III. kat, dvorana 3.6) s početkom u 13.00 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. Rafaela Božić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
4. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus  
 
 
Odsutni član Vijeća: 
5. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 
6. prof. dr. sc. Igor Radeka  
7. prof. dr. sc. Ante Uglešić (prethodno opravdao 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, prorektor 
predlaže sljedeću dopunu dnevnog reda:  
 
Iza točke 13. dodaju se točke 14. – 22. koje glase: 
 

14. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Ivane KRTINIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mediteranizam u hrvatskoj 
komediografiji ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na primjeru smješnica“ 
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15. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Đurđine LAKOŠELJAC, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Šibensko 
zlatarstvo 14. i 15. stoljeća“ 

 
16.  Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Ivane RUPIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Autoetnografski elementi u 
audiovizualnim zapisima o Domovinskom ratu u sjevernoj Dalmaciji“ 
 

17.    Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Anete MUDRONJE PLETENAC, dipl. ing. arh., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Grad, arhitektura i film: od diskurzivne prakse proizvodnje 
prostora do paradigme“ 
 

18. Prijedlog Senatu za promjenu komentora Bartolu FABIJANIĆU, mag. hist. art. i 
mag. soc., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 

 
19. Prijedlog Senatu za promjenu komentora Anti ORLOVIĆU, mag. hist. art., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Aniti BRAKUS 
KEDŽO, mag. educ. hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“  

 
21. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ i prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa 
studenta Agnes MILOVAN-SOLTER, prof. 
 

22. a) Poništenje dijela odluke o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 
pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ Tomi ŠIMUNDŽI, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art. 
 
b) Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora pristupniku za upis 
na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ Tomi 
ŠIMUNDŽI, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art. 

 
Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

 
D n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 

akad. god. 2021./2022.  
 

2. a) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Dore RUBINIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija: modaliteti 
sudjelovanja knjižničara“ 
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b) Prijedlog  Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Dori RUBINIĆ, 
mag. bibl.  
 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Nikoline PEŠE PAVLOVIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Navike i ponašanja autora iz društvenog i humanističkog područja pri 
objavljivanju radova u časopisima“ 
 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Vlatke TOMIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Staatskunde i hrvatske 
zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi“  

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

teme disertacije Vesela LEKAJA, mag. hist. art., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 
„Kasnoantička i srednjovjekovna arheološka slika prostora Dečana (Republika 
Kosovo)“ 

 
6. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ 
 

7. Prijedlog Senatu za rezrješenje prof. dr. sc. Nasera FERRIJA mentorstva 
Tomoru KASTRATIJU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“ 

8. Prijedlog Senatu za promjenu mentora Marijani MIOČIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 
 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Žani 
MATULIĆ BILAČ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

 
10. Prijedlog Senatu za naknadno odobrenje produženja roka za predaju 

disertacije Roku Svenu SURAĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 
11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Blanki ČOP, mag. 

soc., studentici združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 
regionalnog i lokalnog razvoja“ 
 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Brunu 
BIJAĐIJI, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
13. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ u akad. god. 2021./2022. pristupnicama: 
 
1. Irena Čapeta 
2. Marina Lalić. 
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14. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Ivane KRTINIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mediteranizam u hrvatskoj 
komediografiji ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na primjeru smješnica“ 

 
15. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Đurđine LAKOŠELJAC, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Šibensko 
zlatarstvo 14. i 15. stoljeća“ 

 
16.  Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Ivane RUPIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Autoetnografski elementi u 
audiovizualnim zapisima o Domovinskom ratu u sjevernoj Dalmaciji“ 
 

17.    Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Anete MUDRONJE PLETENAC, dipl. ing. arh., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Grad, arhitektura i film: od diskurzivne prakse proizvodnje 
prostora do paradigme“ 
 

18. Prijedlog Senatu za promjenu komentora Bartolu FABIJANIĆU, mag. hist. art. i 
mag. soc., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 

 
19. Prijedlog Senatu za promjenu komentora Anti ORLOVIĆU, mag. hist. art., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Aniti BRAKUS 
KEDŽO, mag. educ. hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“  

 
21. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ i prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa 
studenta Agnes MILOVAN-SOLTER, prof. 
 

22. a) Poništenje dijela odluke o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 
pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ Tomi ŠIMUNDŽI, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art. 
 
b) Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora pristupniku za upis 
na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ Tomi 
ŠIMUNDŽI, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art. 

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

 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Dore RUBINIĆ, mag. bibl., studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 
naslovom „Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija: modaliteti 
sudjelovanja knjižničara“ 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 

produženja statusa studenta Dori RUBINIĆ, mag. bibl.  
 

Ad 3.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikoline PEŠE PAVLOVIĆ, mag. bibl., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, pod naslovom „Navike i ponašanja autora iz društvenog i 
humanističkog područja pri objavljivanju radova u časopisima“. 
 
Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlatke TOMIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
pod naslovom „Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje 
zemlje i ljudi“.  
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Vesela LEKAJA, mag. hist. 
art., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
pod naslovom „Kasnoantička i srednjovjekovna arheološka slika prostora Dečana 
(Republika Kosovo)“. 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
komentora Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o o prihvaćanju prijedloga za razrješenje 
prof. dr. sc. Nasera FERRIJA mentorstva Tomoru KASTRATIJU, studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
mentora Marijani MIOČIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Žani MATULIĆ BILAČ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za naknadno 
odobrenje  produženja roka za predaju disertacije Roku Svenu SURAĆU, mag. hist., 
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studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“. 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Blanki ČOP, mag. soc., studentici združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 
 
Ad 12. 
 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 13. 

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

1. Ireni Čapeti 
2. Marini Lalić. 

 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane KRTINIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Mediteranizam u hrvatskoj komediografiji ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na 
primjeru smješnica“.  
 
Ad 15. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Đurđine LAKOŠELJAC, mag. hist. art., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća“. 
 
Ad 16.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane RUPIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Autoetnografski elementi u audiovizualnim zapisima o Domovinskom ratu u 
sjevernoj Dalmaciji“. 
 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Anete MUDRONJE 
PLETENAC, dipl. ing. arh., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Grad, arhitektura i film: od diskurzivne 
prakse proizvodnje prostora do paradigme“. 
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Ad 18. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 

komentora Bartolu FABIJANIĆU, mag. hist. art. i mag. soc., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
komentora Anti ORLOVIĆU, mag. hist. art., studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ 

 
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Aniti BRAKUS KEDŽO, mag. educ. hist. art., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 21. 
 Vijeće jednoglasno donosi uvjetnu odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ ponovnim upisom 
V. semestra (po starom programu) u zimskom semestru akad. godine 2021./2022. 
(odluka stupa na snagu nakon što Senat odobri produženje statusa studenta), i o 
prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja statusa studenta Agnes MILOVAN-
SOLTER, prof. 
 
Ad 22. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o poništenju dijela odluke o prihvaćanju 
prijedloga za imenovanje mentora pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski 
studij „Humanističke znanosti“ Tomi ŠIMUNDŽI, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art. 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

mentora i komentora pristupniku Tomi ŠIMUNDŽI, dipl. oec./ dipl. bibl./mag. art., za 
upis na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“  

 
Ad 23. 
 Obavijesti.  
 
Ad 24.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
  

Sjednica je završena u 13.35 sati 
 
 
 
 

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


