
 
 
 

 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-11 
Zadar, 9. prosinca 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u četvrtak 9. prosinca 2021. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 12.30 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. izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić  
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  
 
Odsutni član Vijeća: 
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. Članovi Vijeća se kratko predstavljaju.  
 Prorektor predlaže skidanje s dnevnog reda Ad 12. za koju nisu dostavljeni 
materijali, na način da dosadašnja Ad 13. postane Ad 12. itd., te sljedeću dopunu 
dnevnog reda:  
 

Iza točke 20. dodaju se točke 21. i 22. koje glase: 
 

21. a) Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc., studentice združenog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 
naslovom „Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena iz Slavonije“ 
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b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc. 

 
22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Nataši MUČALO, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 
 

Dosadašnje točke 21. i 22. postaju točke 23. i 24.: 
 

23. Obavijesti 
 

24. Razno. 
 

Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  
 

D n e v n i   r e d: 
 

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

2. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Sanje SEKELJ, mag. philol. franc. i mag. hist. art., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 
1990-ih i 2000-ih“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Sanje SEKELJ, mag. philol. franc. i mag. hist. art.  
 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Emilije MUSAP, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. russ., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Space and the Articulation of Monstrosity within Popular Culture“ 
(„Prostor i artikulacija monstruoznosti unutar popularne kulture“) 
 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje dva nova člana Stručnog povjerenstva za 
ocjenu disertacije Marina SABOLOVIĆA, mag. geogr., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Taktička operacija 'Miljevci' – vojno-
geografska analiza“      
                                                       

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje 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“ 
 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Roka VULETIĆA, dipl. politologa, studenta zajedničkog poslijediplomskog  
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Učinkovitost 
državnih poduzeća u Europi na primjeru zračnog prometa“ 
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7. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Maje GRGURIĆ SRZENTIĆ, mag. archeol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Gospodarenje životinjama u 
brončano i rano željezno doba na području sjeverne Dalmacije“ 
 

8. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Zane HOXHA, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, i odobrenje teme 
disertacije pod naslovom „Early Christianity in Dardania: development of 
Sacral Architecture on Examples from territory of Kosovo“ („Ranokršćanska 
Dardania: razvoj sakralne arhitekture na primjerima s prostora Kosova“) 
 

9. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Zane RAMA, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, i odobrenje teme 
disertacije pod naslovom „Late Antique Fortifications in the territory of 
Kosovo“ („Kasnoantičke fortifikacije na području Kosova“) 
 

10. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Tomislava HABULINA, akad. muzičara pjevača i prof., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Hrvatski tradicijski božićni napjevi 
i njihova uloga u oblikovanju identiteta“ 
 

11. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Ivane POTHORSKI, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenje 
teme disertacije pod naslovom „“The use of figurative language in political 
discourse in English, German and Croatian media during European 
parliamentary elections“ („Uporaba figurativnog jezika u političkom diskursu  
engleskih, njemačkih i hrvatskih medija za vrijeme europskih parlamentarnih 
izbora“). 

 
12. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Tanji ĐURIĆ, mag. prim. educ., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

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

14. Suglasnost za izradu teme disertacije i izradu disertacije na talijanskom jeziku 
Karmen TOLIĆ,  mag. philol. hisp. i mag. educ. philol. ital., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 
15. Ispravak odluke o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

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

16. Revizija odluke o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ Julijanu 
SUTLOVIĆU, mag. geogr. 
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17. a) Poništenje odluke o neodobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 
„Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2021./2022. pristupniku Marku 
MEŠTROVU, prof. i dipl. arheol. 
 
b) Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog 
Jadrana“ u akad. god. 2021./2022. pristupniku Marku MEŠTROVU, prof. i dipl. 
arheol. 

 
18. Revizija odluke o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 

„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2021./2022. pristupnici Petri ŠPADIĆ, 
mag. educ. philol. hisp. i mag. educ. philol. ital. 

 
19. a) Poništenje dijela odluke o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ Ninu STANOJEVIĆU, mag. hist. i mag. educ. phil. 
 
b) Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora pristupniku za upis 
na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ Ninu 
STANOJEVIĆU, mag. hist. i mag. educ. phil. 

 
20. Odobrenje odgode upisa u I. semestar Toniju LJUBIĆU, mag. forens., 

pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ u akad. god. 2021./2022. 
 

21. a) Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc., studentice združenog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 
naslovom „Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena iz Slavonije“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc. 

 
22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Nataši MUČALO, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ 
 

23. Obavijesti 
 

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

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Sanje SEKELJ, mag. philol. franc. i mag. 
hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u 
Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih“; 
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b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Sanje SEKELJ, mag. philol. franc. i mag. 
hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u 
Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih“. 

 
Ad 3.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Emilije MUSAP, mag. philol. angl. i mag. 
educ. philol. russ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Space and the Articulation of Monstrosity within Popular 
Culture“ („Prostor i artikulacija monstruoznosti unutar popularne kulture“). 
 
Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje dva 
nova člana Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marina SABOLOVIĆA, mag. 
geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Taktička operacija 'Miljevci' – vojno-geografska 
analiza“.      
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
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“. 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa, 
studenta zajedničkog poslijediplomskog  doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
pod naslovom „Učinkovitost državnih poduzeća u Europi na primjeru zračnog 
prometa“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Maje GRGURIĆ SRZENTIĆ, mag. 
archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Gospodarenje životinjama u 
brončano i rano željezno doba na području sjeverne Dalmacije“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Zane HOXHA, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, i odobrenju 
teme disertacije pod naslovom „Early Christianity in Dardania: development of 
Sacral Architecture on Examples from territory of Kosovo“ („Ranokršćanska 
Dardania: razvoj sakralne arhitekture na primjerima s prostora Kosova“). 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Zane RAMA, studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, i odobrenju 
teme disertacije pod naslovom „Late Antique Fortifications in the territory of 
Kosovo“ („Kasnoantičke fortifikacije na području Kosova“). 
 
Ad 10. 
 Nakon kratke rasprave o nedefiniranom terminu „identitet“ u naslovu teme,  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu teme disertacije Tomislava HABULINA, akad. muzičara pjevača i 
prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i 
odobrenju teme disertacije pod naslovom „Hrvatski tradicijski božićni napjevi i 
njihova uloga u oblikovanju identiteta“, uz napomenu prorektora prof. dr. sc. 
Zvjezdana Penezića kako će do sjednice Senata konzultirati voditeljicu studija radi 
dodatnog pojašnjenja naslova. 
 
Ad 11. 
 Vijeće većinom glasova, uz jedan suzdržani glas, donosi odluku o prihvaćanju 
izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivane 
POTHORSKI, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „“The use of figurative 
language in political discourse in English, German and Croatian media during 
European parliamentary elections“ („Uporaba figurativnog jezika u političkom 
diskursu engleskih, njemačkih i hrvatskih medija za vrijeme europskih 
parlamentarnih izbora“), uz napomenu prorektora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića 
kako na zadnjoj stranici izvješća ne bi smjeli biti potpisi iznad kojih nema nikakvog 
sadržaja. 
 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
komentora Tanji ĐURIĆ, mag. prim. educ., studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta mr. sc. Katarini GUGO, studentici 
poslijedplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“.  
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu teme 
disertacije i izradu disertacije na talijanskom jeziku Karmen TOLIĆ,  mag. philol. 
hisp. i mag. educ. philol. ital., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 
 
Ad 15.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju ispravka odluke o odobrenju 
nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ i prijedloga Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Agnes 
MILOVAN-SOLTER, prof. 

 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju revizije odluke o odobrenju 
nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ Julijanu SUTLOVIĆU, mag. geogr., na način da se: 
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a) poništava Rješenje Vijeća (Klasa: 643-02/20-01/395, Urbroj: 2198-1-
79-15/21-05, od 19. veljače 2021.) kojim se studentu odobrava nastavak prekinutog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 
ponovnim upisom IV. semestra u ljetnom semestru akad. godine 2020./2021.; 

 
b) studentu odobrava nastavak prekinutog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ ponovnim upisom III. semestra 
studija u zimskom semestru akad. godine 2021./2022. sukladno normama 
Izmijenjenog i dopunjeg nastavnog plana i programa studija odobrenog 28. siječnja 
2020. i dokumentu Priznavanje izvršenih obveza i obveze koje mora izvršiti Julijan 
Sutlović, mag. geogr. u ponovljenom IV. semestru (Klasa: 643-02/20-01/395, Urboj: 
2198-1-79-15/21-06, od 23. travnja 2021.) izdanog od strane Vijeća 
poslijediplomskog doktorskog studija. 
  

Ad 17. 
a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o poništenju odluke o neodobrenju upisa 

na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 
2021./2022. pristupniku Marku MEŠTROVU, prof. i dipl. arheol. (Klasa: 643-02/21-
01/324, Urbroj: 2198-1-79-15/21-03, od 15. listopada 2021.); 

 
b) Na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, Vijeće jednoglasno donosi odluku o 

odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“ u zimskom semestru akad. god. 2021./2022. pristupniku Marku 
MEŠTROVU, prof. i dipl. arheol. 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju revizije odluke o odobrenju 
upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 
2021./2022. pristupnici Petri ŠPADIĆ, mag. educ. philol. hisp. i mag. educ. philol. ital., 
na način da se: 

  
a) poništava Odluka Vijeća (Klasa: 643-02/20-01/275, Urbroj: 2198-1-

79-15/21-03, od 15. listopada 2021.) kojom se pristupnici odobrava upis u I. semestar 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (smjer Filologija-
lingvistika) u zimskom semestru akad. god. 2021./2022. 

 
b) pristupnici, na temelju Rješenja o priznavanju razdoblja studija 

provedenog na Universidad de Alcalá, Madrid, Španjolska, odobrava upis u III. 
semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (smjer 
Filologija-lingvistika) u zimskom semestru akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 19. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o poništenju dijela odluke o prihvaćanju 
prijedloga za imenovanje mentora pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski 
studij „Humanističke znanosti“ Ninu STANOJEVIĆU, mag. hist. i mag. educ. phil. 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje  

mentora i komentora pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“ Ninu STANOJEVIĆU, mag. hist. i mag. educ. phil. 
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Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju Toniju LJUBIĆU, mag. forens., 
pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ 
(smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti), odgode upisa u I. semestar  u 
akad. god. 2021./2022. do promjene okolnosti zbog kojih trenutno nije u mogućnosti 
kvalitetno se posvetiti doktorskom studiju, a najduže u trajanju od dvanaest mjeseci 
od datuma stupanja na snagu ove odluke. 
 
Ad 21. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc., studentice združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, 
pod naslovom „Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena iz Slavonije“; 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc., studentice 
združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 
razvoja“, pod naslovom „Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena iz 
Slavonije“. 

 
Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora  mr. sc. Nataši MUČALO, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 23. 
 Obavijesti.  
 
Ad 24.  
 Razno. 
 
 
  

Sjednica je završena u 13.20 sati 
 
 

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


