
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/20-01/05 
URBROJ: 2198-1-79-15/20-12 
Zadar, 9. prosinca 2020. 

 
Z A P I S N I K 

 
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. 
god. 2020./2021. održane elektroničkim putem od utorka 8. prosinca 2020. u 12.00 
sati do srijede 9. prosinca 2020. u 12.00 sati. 
Članovi Vijeća su glasovali o točkama dnevnog reda putem poveznice 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKAmfR8bZ2XCSHxfvkiqDSgcn2bn
X5cKAOSqLL3HL5R17_Q/closedform. Izjašnjavanje članova Vijeća o pojedinim 
točkama dnevnog reda evidentirano je u tablici koja je prilog zapisnika.  
 
Članovi Vijeća koji su sudjelovali na sjednici:   
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 
3. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić   
5. prof. dr. sc. Igor Radeka 

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
6. prof. dr. sc. Toni Bielić  
7. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus  

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

Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić je predložio sljedeći dnevni red: 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija 
u akad. god. 2020./2021.  
 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Anite ADAMIĆ HADŽIĆ, mag. inf. i mag. museol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu 
s područja Hrvatske od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka“ 
 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Ivana FERENČAKA, mag. hist. art., studenta poslijediplomskog doktorskog 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKAmfR8bZ2XCSHxfvkiqDSgcn2bnX5cKAOSqLL3HL5R17_Q/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKAmfR8bZ2XCSHxfvkiqDSgcn2bnX5cKAOSqLL3HL5R17_Q/closedform
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studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Umjetnine iz zbirke Ante 
Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji” 
 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Tome MARELIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Točnost 
prikaza Jadranskog mora na portulanskim kartama“ (Vijeće donosi uvjetnu 
odluku jer se elektronička sjednica održava istovremeno sa elektroničkom 
sjednicom Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, 
prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje znanosti, koje daje prijedlog 
Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu navedene 
disertacije) 

 
5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

Ivane KESER, dipl. politologinje, studentice združenog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 
naslovom “Upravljanje urbanim područjima: potencijal integriranog 
pristupa u Gradu Zagrebu”   
 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Ane ŽUVELE, studentice združenog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom 
“Decentralisation of Cultural Policy and Participatory Governance in Culture 
– Examples of Croatian Practices” („Decentrazacija kulturne politike i 
sudioničko upravljanje u kulturi – primjeri hrvatskih praksi“) 

 
7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Magdalene GETALDIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog  
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Zbirke sadrenih odljeva 
antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u europskom 
kontekstu“ 

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

teme disertacije Ivanke Katye KAMENJARIN, dipl. arheol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Prostor Donjih Kaštela u antici“ 

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

teme disertacije Anite GAMULIN, dipl. ing. arh., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Utvrđenja na Makarskom primorju u razdoblju mletačko-turskih 
ratova“ 
 

10. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Marija PINTARIĆA, mag. (educ.) hist. art. i mag. educ. hist., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Naručitelji i umjetnici u Rijeci od 1600. do 1800. godine“ 
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11. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Danijela CAREVA, dipl. oec., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Konkurentnost Hrvatske kao turističke destinacije na međunarodnom 
tržištu“ 

                                      
12. Prijedlog  Senatu za promjenu člana stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dipl., studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
pod naslovom „Stvaranje i razvoj hrvatske diplomacije u procesu raspada 
SFRJ“ 

 
13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ines HOCENSKI, mag. informatol., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ 
 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Tugi TARLE, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Maji 
SOLDO, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
16. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

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

 
17. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Joni PETEŠIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
18. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ Dinu TARASU, dipl. arheol. i dipl. pov. umj. 
 

19. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“, smjer Etnologija i antropologija, u ljetnom semestru akad. god. 
2020./2021. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora sljedećim 
pristupnicama: 
 
1. Sara Iglić 
2. Petra Valovičić 
3. Sandra Barešin. 
 

20. Stavljanje izvan snage dijela odluke Vijeća poslijediplomskih studija (KLASA: 
643-02/19-01/307, URBROJ: 2198-1-79-15/19-03, od 17. listopada 2019.) 
koji se odnosi na priznavanje i vrednovanje sa 118 ECTS bodova obveza 
izvršenih na poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije Sveučilišta 
u Ljubljani (Slovenija) Nedi KULENOVIĆ, mag. archeol., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 
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21. Obavijesti 
 

22. Razno. 
 
 

Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice 
Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021. 
 
Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Anite ADAMIĆ HADŽIĆ, mag. inf. i mag. 
museol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“, pod naslovom „Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom 
materijalu s područja Hrvatske od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka“. 

 
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivana FERENČAKA, mag. hist. art., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji”. 
 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi uvjetnu odluku o o prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Tome MARELIĆA, mag. 
geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Točnost prikaza Jadranskog mora na portulanskim 
kartama“. 
 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivane KESER, dipl. politologinje, 
studentice združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 
regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom “Upravljanje urbanim područjima: 
potencijal integriranog pristupa u Gradu Zagrebu”. 

 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ane ŽUVELE, studentice združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, 
pod naslovom “Decentralisation of Cultural Policy and Participatory Governance in 
Culture – Examples of Croatian Practices” („Decentrazacija kulturne politike i 
sudioničko upravljanje u kulturi – primjeri hrvatskih praksi“). 
 
Ad 7. 

Vijeće većinom glasova, uz 1 suzdržani glas, donosi odluku o o prihvaćanju 
prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Magdalene 
GETALDIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih 
spomenika Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu“. 
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Ad 8. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivanke Katye 
KAMENJARIN, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Prostor Donjih Kaštela u antici“ 

 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Anite GAMULIN, dipl. 
ing. arh., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Utvrđenja na Makarskom primorju u razdoblju 
mletačko-turskih ratova“. 

 
Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marija PINTARIĆA, mag. 
(educ.) hist. art. i mag. educ. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Naručitelji i umjetnici u Rijeci od 1600. 
do 1800. godine“. 

 
Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Danijela CAREVA, dipl. 
oec., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“, pod naslovom „Konkurentnost Hrvatske kao turističke destinacije na 
međunarodnom tržištu“. 
 
Ad 12. 

Vijeće većinom glasova, uz 1 suzdržani glas, donosi odluku o prihvaćanju 
prijedloga za promjenu člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 
disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dipl., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Stvaranje i razvoj hrvatske diplomacije u procesu raspada SFRJ“. 
 
Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Ines HOCENSKI, mag. informatol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

  
Ad 14.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Tugi TARLE, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 
 
Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Maji SOLDO, mag. archeol., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 16. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Stipanu DILBERU, mag. archeol., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 17. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Joni PETEŠIĆ, dipl. arheol., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ Dinu 
TARASU, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., ponovnim upisom u III. semestar u zimskom 
semestru akad. god. 2020./2021. radi nedostatnog broja ECTS bodova i neodslušane 
nastave u III. semestru (zimski semestar 2019./2020.), bez obveze plaćanja 
školarine. 

 
Ad 19. 

Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, smjer Etnologija i antropologija u ljetnom semestru akad. god. 
2020./2021., te odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora sljedećim pristupnicama: 

 
1. Sara Iglić 
2. Petra Valovičić 
3. Sandra Barešin. 
 

Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o stavljanju izvan snage dijela odluke 
Vijeća poslijediplomskih studija (KLASA: 643-02/19-01/307, URBROJ: 2198-1-79-
15/19-03, od 17. listopada 2019.) koji se odnosi na priznavanje i vrednovanje sa 118 
ECTS bodova obveza izvršenih na poslijediplomskom doktorskom studiju 
arheologije Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) Nedi KULENOVIĆ, mag. archeol., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“. 

 
Ad 21. 

Nije bilo obavijesti. 
 

Ad 32. 
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
KOMENTARI 
 
Ad 7. 

Prof. dr. sc. Dražen Maršić: „Razlog za suzdržanost je imenovanje komentora 
u Povjerenstvo za ocjenu disertacije, koje je, ukoliko sam dobro upućen, u 
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suprotnosti s izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studijima 
Sveučilišta u Zadru, tj. pročišćenom verzijom istoga. Da je riječ o imenovanju u 
Povjerenstvo za obranu moglo bi se smatrati da je riječ o predmetu iz 'prijelaznog 
razdoblja', kakvih smo već imali i kao što je npr. slučaj u točki 2 dnevnog reda ove 
sjednice, no ovdje je riječ o imenovanju prvog od dvaju povjerenstava u postupku 
ocjene i obrane disertacije“. 
 
Ad 12. 

Prof. dr. sc. Dražen Maršić: „Suzdržan sam jer smatram da u Odluci o 
neprihvaćanju Izvješća za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije S. Čačije nisu jasno 
obrazloženi razlozi neprihvaćanja, tj. što se misli pod 'sadržajem i količinom 
prijedloga izmjena'“. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 


