
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-10 
Zadar, 16. studenoga 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2022./2023. održane u srijedu 16. studenoga 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 14.10 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. Saša Božić  
5. prof. dr. sc. Pavle Valerjev  

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
6. prof. dr. sc. Maša Surić (prisutna i glasuje počevši od Ad 9.) 
7. izv. prof. dr. sc. Dino Županović (prisutan i glasuje počevši od Ad. 7.) 
 

d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija: 
-  

e) predstavnica studenata doktorskih studija: 
  - 
 
Odsutni članovi Vijeća: 
8. izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić (prethodno opravdala 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, Vijeće 
jednoglasno usvaja sljedeći  
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D n e v n i   r e d: 
  

1. Ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 
akad. god. 2022./2023.  
 

2. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
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“ 

  
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Šime VRKIĆA, dipl. arheol. 
 

3. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Nadežde ELEZOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Metaspiritualna umjetnost u Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Nadežde ELEZOVIĆ, prof. 

 
4. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Alvijane KLARIĆ, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Fonološke i 
morfonološke značajke govora buzetskoga dijalekta“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Alvijane KLARIĆ, mag. philol. croat. 

 
5. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća 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“) 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital. 

 
6. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Doprinos bivših jugoslavenskih diplomata-prijelaznika uspostavi i radu 
novostvorene diplomacije Republike Hrvatske“ 

  
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip. 
 

7. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije mr. Gorana BRADIĆA,  studenta zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Utjecaj 



 3 

diplomacije na vanjskotrgovinsku politiku zemlje: Slučaj Bosne i 
Hercegovine“ i vraćanje disertacije studentu na doradu 

 
8. a) Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Ane MARKUZ, mag. nov., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Upravljanje mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima 
energije u kontekstu održivog gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Ane MARKUZ, mag. nov. 
 

9. a) Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Dobrinke ROJNIĆ, mag. rel. int. et. dip., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Geopolitički utjecaj globalnih aktera na energetsko pozicioniranje Hrvatske 
u 21. stoljeću“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Dobrinke ROJNIĆ, mag. rel. int. et. dip. 
 

10. a) Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije mr. sc. Marija VAROVIĆA, studenta zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Institucionalno 
uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s međunarodnim 
odnosima unutar Europske unije“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije mr. sc. Marija VAROVIĆA 
 

11. a) Prijedlog  Senatu za promjenu člana stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije  Lidije BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i filozofkinje, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Tipologija stambenog tornja u kontekstu stambene izgradnje u 
Rijeci u razdoblju socijalizma“ 
 
b) Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Lidiji 
BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i filozofkinji  
 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje dva dodatna člana stručnog povjerenstva za 
ocjenu disertacije Krešimira DERJANOVIĆA, mag. pharm., studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
pod naslovom „Međunarodna konkurentnost farmaceutske industrije 
Republike Hrvatske“ 

 
13. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Vedrane ČEMERIN DUJMIĆ, prof., studentice  poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom “Istraživanje procesa 
redakture u podslovljavanju”  
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14. Prijedlog Senatu za promjenu odobrenog naslova teme disertacije Dine 
KOPROLČEC, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

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

obranu teme disertacije Lane LOVRENČIĆ, mag. (educ.) phil. i mag. (educ.) 
hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Epistemološki potencijal privatne fotografske 
arhive. Slučaj Petra Dabca“  

 
16. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

teme disertacije Esme BRZIĆ, univ. spec. educ., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom 
„Identifikacija ključnih pretpostavki za provedbu obrazovne inkluzije djece s 
teškoćama u kontekstu kulture i prakse rada odgojitelja u ustanovama za rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj“ 
 

17. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
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“ 

 
18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ireni ČAPETI, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 
 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marini LALIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 

 
20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivanu LUČIĆU, mag. hist., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 

 
21. Prijedlog Senatu za promjenu mentora Maji BOLANČI FUMIĆ, prof., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Emi BAŠIĆ, mag. philol. 
germ. i mag. soc., studentici združenog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

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

GOBIN, mag. praesc. educ., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 
 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ines 
MILETIĆ, mag. mus., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 
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25. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog produženja roka za predaju 
disertacije Dinki JURIŠIĆ, dr. med., studentici zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 

26. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog produženja roka za predaju 
disertacije Tanji PEKEZ, dr. med., studentici zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 
27. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Stipanu DILBERU, 

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

 
28. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Julijanu 

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

 
29. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Anti 

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

 
30. Suglasnost za obranu disertacije na talijanskom jeziku Ivi PERŠIĆ, mag. 

philol. ital., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 
 

31. Odobrenje upisa na združeni poslijediplomski doktorski studij „Sociologija 
regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 2022./2023.  
 

32. Prijedlog  Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ za izmjenu obrasca DOK-05 
 

33. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa mr. sc. Katarini 
GUGO, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“ 
 

34. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
mr. sc. Katarine GUGO, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“ pod naslovom „Srednjovjekovne i 
novovjekovne utvrde na kninskom području“ 

 
35. Obavijesti 

 
36. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika I. redovite sjednice 
Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2022./2023. 
 
Ad 2. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Šime VRKIĆA, dipl. arheol., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
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naslovom „Arheološki pristupi analizi i kategorizaciji kulturnog krajolika: primjer 
područja bivše Općine Obrovac“; 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Šime VRKIĆA, dipl. arheol. 
 

Ad 3.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Nadežde ELEZOVIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Metaspiritualna umjetnost u Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Nadežde ELEZOVIĆ, prof. 
 
Ad 4.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Alvijane KLARIĆ, mag. philol. croat., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Fonološke i morfonološke značajke govora buzetskoga dijalekta“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Alvijane KLARIĆ, mag. philol. croat. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća 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“); 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital. 
 
Ad 6. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip., studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Doprinos bivših jugoslavenskih diplomata-prijelaznika uspostavi i radu 
novostvorene diplomacije Republike Hrvatske“; 
 
 b)  Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip.  
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije mr. Gorana BRADIĆA,  studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Utjecaj diplomacije na vanjskotrgovinsku politiku zemlje: Slučaj Bosne i 
Hercegovine“ i vraćanju disertacije studentu na doradu”. 
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Ad 8. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Ane MARKUZ, mag. nov., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Upravljanje mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u 
kontekstu održivog gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ane MARKUZ, mag. nov. 
 
Ad 9. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Dobrinke ROJNIĆ, mag. rel. int. et. dip., studentice 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Geopolitički utjecaj globalnih aktera na energetsko pozicioniranje 
Hrvatske u 21. stoljeću“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Dobrinke ROJNIĆ, mag. rel. int. et. dip. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marija VAROVIĆA, studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Institucionalno uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s 
međunarodnim odnosima unutar Europske unije“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Marija VAROVIĆA. 
 
Ad 11. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  Lidije BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. 
umj. i filozofkinje, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Tipologija stambenog tornja u kontekstu stambene 
izgradnje u Rijeci u razdoblju socijalizma“; 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 

produženja statusa studenta Lidiji BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i filozofkinji. 
 

Ad 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje dva 
dodatna člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Krešimira DERJANOVIĆA, 
mag. pharm., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Međunarodna konkurentnost farmaceutske 
industrije Republike Hrvatske“. 
 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vedrane ČEMERIN DUJMIĆ, prof., 
studentice  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom “Istraživanje procesa redakture u podslovljavanju”. 



 8 

 
Ad 14.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
odobrenog naslova teme disertacije Dine KOPROLČEC, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Lane LOVRENČIĆ, mag. (educ.) phil. 
i mag. (educ.) hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Epistemološki potencijal privatne 
fotografske arhive. Slučaj Petra Dabca“. 

 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu teme disertacije Esme BRZIĆ, univ. spec. educ., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod 
naslovom „Identifikacija ključnih pretpostavki za provedbu obrazovne inkluzije 
djece s teškoćama u kontekstu kulture i prakse rada odgojitelja u ustanovama za rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj“. 

 
Ad 17. 

Vijeće, uz napomenu da trećeg člana Stručnog povjerenstva ne bi trebalo 
imenovati u stručno povjerenstvo za ocjenu disertacije, jednoglasno donosi odluku o 
prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 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 18. 
 Vijeće, uz prijedlog da se prilikom prijave teme disertacije naslov precizira,  
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Ireni 
ČAPETI, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“. 
 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Marini LALIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Ivanu LUČIĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
mentora Maji BOLANČI FUMIĆ, prof., studentici zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
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Ad 22.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Emi BAŠIĆ, mag. philol. germ. i mag. soc., studentici 
združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 
razvoja“. 
 
Ad 23.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Natalije GOBIN, mag. praesc. 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 Ines MILETIĆ, mag. mus., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 
 
Ad 25.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
naknadnog produženja roka za predaju disertacije Dinki JURIŠIĆ, dr. med., studentici 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
 
Ad 26. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
naknadnog produženja roka za predaju disertacije Tanji PEKEZ, dr. med., studentici 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
 
Ad 27. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Stipanu DILBERU, mag. archeol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 28.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Julijanu SUTLOVIĆU, mag. geogr., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 29.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Anti ALAJBEGU, mag. archeol., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 30. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za obranu disertacije 
na talijanskom jeziku Ivi PERŠIĆ, mag. philol. ital., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 31. 
a) Na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, Vijeće jednoglasno donosi odluku o 

odobrenju upisa u I. semestar združenog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 2022./2023. sljedećim 
pristupnicima: 
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1. Mislav Škacan 
2. Sara Čović 
3. Iva Žunić 
4. Ana Depope 
5. Elizaveta Malik 
6. Antonia Huserik. 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o neodobrenju upisa u I. semestar združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 
razvoja“ u akad. god. 2022./2023. sljedećim pristupnicima: 
 
1. Boris Rački (nije ispunjen uvjet objavljenog najmanje jednog znanstvenog ili 

stručnog rada koji pokazuje sposobnost analize društvenih fenomena) 
2. Katarina Križan (nije ispunjen uvjet objavljenog najmanje jednog znanstvenog 

ili stručnog rada koji pokazuje sposobnost analize društvenih fenomena) 
3. Jadranka Pelikan (nije ispunjen uvjet dviju preporuka sveučilišnih nastavnika). 

 
Ad 32. 
 Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić i Danijela Gašparović, prof., 
pojašnjavaju kako postoje određene neusklađenosti obrazaca te kako su oni nastali 
po uzoru na obrasce Sveučilišta u Zagrebu koji, međutim, generiraju dio podataka iz 
internog informacijskog sustava. Nakon rasprave (prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić 
predlaže povremenu reviziju obrazaca; prof. dr. sc. Maša Surić ističe kako treba 
voditi računa da se iz obrazaca ne ispusti nešto bitno, npr. sekcija „Ocjena javne 
obrane“ u obrascu DOK-05), prorektor najavljuje izradu prijedloga izmjena 
obrazaca. 
 
Ad 33.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa mr. sc. Katarini GUGO, studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 34. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Katarine GUGO, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ pod naslovom 
„Srednjovjekovne i novovjekovne utvrde na kninskom području“. 
 
Ad 35. 
  Obavijesti. 
 
Ad 36. 
  Razno. 

 
Sjednica je završena u 15.10 sati. 

 
 

Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
 
 

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


