
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA: 643-02/14-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/14-03 
Zadar, 17. ožujka 2014. 

Z A P I S N I K 
 
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. 
održane 17. ožujka 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića bb, III. kat, dvorana 3.6) s 
početkom u 10.00 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, izv. prof. dr. sc. Dijana Vican, 

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

2. prof. dr. sc. Josip Lisac, 
3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 

 
b) Društveno područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 
5. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 

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

znanosti: 
6. prof. dr. sc. Damir Magaš. 
7. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 

 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 

Prorektorica izv. prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 
kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće dopune: 
 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Barbare 
ŠPANJOL-PANDELO studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Umjetnička djelatnost drvorezbara iz porodice Moronzon", 

 
11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Sanje HORVATINČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog 
tipologije", 

 
12. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Mateje JERMAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine 
na području nekadašnje Pulske biskupije", 

 
13. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Mirise KATIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Uloga žena u kulturnom, prosvjetnom i umjetničkom životu Zadra u 
19. stoljeću", 

 
14. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ide KONCANI UHAČ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
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„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki 
kontekst", 

 
15. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Silvija PRANJIĆA, dipl. povj. umj., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do 
baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom", 

 
16. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

mr. sc. Ivane ŠARIĆ ŽIC, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Tradicionalni i suvremeni diskurs kulture masline na Kvarneru", 

 
17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Marijani MARINOVIĆ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  
 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marijani MATIJEVIĆ, mag. hist., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  

 
19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  
 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Antunu NEKIĆU, mag. hist., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  

 
21. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije, 

mr. sc. Marijane MARINOVIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-
poveznica među kontinentima“ pod naslovom "Austrijski prinosi razvoju vojnog i civilnog 
pomorskog školstva u Rijeci i Kvarnerskom primorju", 

 
22. Odobrenje nastavka prekinutog studija Zrinki BANIĆ, prof. 

 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2013./2014., 

 
2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Orsata LIGORIJA, 

prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
"Problem leksičke stratifikacije u adrijatistici", 

 
3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ivanke-Katye KAMENJARIN, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Helenistički Sikuli (Resnik): rezultati novih 
arheoloških istraživanja", 

 
4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Dolores OŠTRIĆ, dipl. povj. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Frankopanske utvrde na Kvarneru", 

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

Ivane PETEŠIĆ, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Srednjovjekovni dugootočki Priručnik za svećenike", 
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6. Prijedlog Senatu za odobrenje produžetka roka za predaju disertacije mr. sc. Vinku BAKIJI, 
studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 
regionalnog i lokalnog razvoja“, 

 
7. Očitovanje Ivane JERKOVIĆ, dipl. konzerv.-restaur., studentice poslijediplomskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, na izvješće prvog člana stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada pod naslovom „Starokršćanski mozaici na području Salone“, 

 
8. Odobrenje nastavka prekinutog studija Ivanu MATKOVIĆU, prof., 
 
9. Odobrenje prijelaza na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 

2013./2014. Ivi PERKUŠIĆU, prof., i prijedlog Senatu za imenovanje mentora, 
 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Barbare 
ŠPANJOL-PANDELO studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Umjetnička djelatnost drvorezbara iz porodice Moronzon", 

 
11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Sanje HORVATINČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije", 

 
12. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Mateje JERMAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine 
na području nekadašnje Pulske biskupije", 

 
13. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Mirise KATIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom "Uloga žena u kulturnom, prosvjetnom i umjetničkom životu Zadra u 19. 
stoljeću", 

 
14. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ide KONCANI UHAČ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki 
kontekst", 

 
15. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Silvija PRANJIĆA, dipl. povj. umj., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: 
eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom", 

 
16. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

mr. sc. Ivane ŠARIĆ ŽIC, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom "Tradicionalni i suvremeni diskurs kulture masline na Kvarneru", 

 
17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Marijani MARINOVIĆ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  
 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marijani MATIJEVIĆ, mag. hist., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  

 
19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  
 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Antunu NEKIĆU, mag. hist., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“,  
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21. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije, 
mr. sc. Marijane MARINOVIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-
poveznica među kontinentima“ pod naslovom "Austrijski prinosi razvoju vojnog i civilnog 
pomorskog školstva u Rijeci i Kvarnerskom primorju", 

 
22. Odobrenje nastavka prekinutog studija Zrinki BANIĆ, prof. 

 
23. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 
studija u akad. god. 2013./14. 
 
Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Orsata LIGORIJA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Problem leksičke stratifikacije u adrijatistici". 

 
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivanke-Katye KAMENJARIN, dipl. arheol., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
"Helenistički Sikuli (Resnik): rezultati novih arheoloških istraživanja". 
 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Dolores OŠTRIĆ, dipl. povj. umj., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Frankopanske utvrde 
na Kvarneru". 

 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane PETEŠIĆ, mag. philol. croat., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Srednjovjekovni 
dugootočki Priručnik za svećenike". 
 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produžetka roka za 
predaju disertacije mr. sc. Vinku BAKIJI, studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 
 
Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju očitovanja Ivane JERKOVIĆ, dipl. konzerv.-
restaur., studentice poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, na izvješće prvog člana 
stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada pod naslovom „Starokršćanski mozaici na 
području Salone“, te o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva i vraćanju magistarskog rada 
studentici na doradu, sukladno primjedbama Stručnog povjerenstva. 
 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Ivanu 
MATKOVI ĆU, prof. 
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju prijelaza na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2013./2014. Ivi PERKUŠIĆU, prof., i prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje mentora. 
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Ad 10. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Barbare ŠPANJOL-PANDELO studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Umjetnička djelatnost 
drvorezbara iz porodice Moronzon". 

 
Ad 11. 

Vijeće, uz prihvaćanje mišljenja Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ da se u buduće stručno povjerenstvo za ocjenu disertacije kao trećeg člana 
imenuje prof. dr. sc. Biljanu Kašić, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Sanje HORVATINČIĆ, prof., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Spomenici 
iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije". 

 
Ad 12. 
 Vijeće, uz pitanje za razmatranje: je li u naslovu bolje pisati stoljeća ili godine, jednoglasno 
donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Mateje 
JERMAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom "Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na području 
nekadašnje Pulske biskupije". 

 
Ad 13.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
sinopsisa disertacije Mirise KATIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom "Uloga žena u kulturnom, prosvjetnom i umjetničkom životu 
Zadra u 19. stoljeću". 
 
Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
sinopsisa disertacije Ide KONCANI UHAČ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki 
kontekst". 

 
Ad 15. 

Vijeće, uz obrazloženje izv. prof. dr. sc. Nikole Vuletića kako podnaslov pojašnjava da se u 
temi ne radi samo o umjetničkom klesarstvu, jednoglasno donosi odluku o imenovanju stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Silvija PRANJIĆA, dipl. povj. umj., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Kamenarstvo i 
klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje 
kamenom". 
 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Ivane ŠARIĆ ŽIC, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom "Tradicionalni i 
suvremeni diskurs kulture masline na Kvarneru". 

 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora mr. sc. 
Marijani MARINOVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među 
kontinentima“.  

 
 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Marijani 
MATIJEVIĆ, mag. hist., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među 
kontinentima“.  



 6

Ad 19. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran-poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Antunu 
NEKIĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među 
kontinentima“.  

 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Marijane MARINOVIĆ, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran-poveznica među kontinentima“ pod naslovom 
"Austrijski prinosi razvoju vojnog i civilnog pomorskog školstva u Rijeci i Kvarnerskom primorju". 

 
Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Zrinki BANIĆ, 
prof. 
 
Ad 23. 
 Izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić predlaže da se na razini Sveučilišta donese načelna odluka 
kojom bi se regulirao prijelaz nezavršenih studenata nereformiranih poslijediplomskih studija na 
reformirane poslijediplomske doktorske studije. 
 
 
Sjednica završena u 11.00 sati. 
 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:          Prorektorica : 
      
 
    Danijela Gašparović, prof.                           Izv prof. dr. sc. Dijana Vican 


