
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-11 
Zadar, 8. prosinca 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2022./2023. održane u četvrtak 8. prosinca 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 14.00 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. 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  
7. prof. dr. sc. Dino Županović  
 

d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija: 
8. izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić 

 
e) predstavnica studenata doktorskih studija: 

9. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. 
 
 
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, predlaže 
skidanje s dnevnog reda Ad 4. za koju nisu pripremljeni materijali, na način da 
dosadašnja Ad 5. postane Ad 4. itd. 
 
Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  
 

D n e v n i   r e d: 
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1. Ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 

akad. god. 2022./2023.  
 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Nede KULENOVIĆ, mag. archeol., studentice  poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom “Povijesna 
karakterizacija krajolika Općine Povljana primjenom geoprostornih 
tehnologija”  

 
3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Sanje REITER, prof., studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom “Međuodnos Zadra 
i okolice između dva svjetska rata”  
 

4. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Kristine MATIJEVIĆ, mag. oec., studentice 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
pod naslovom „Zdravstvena sigurnost kao nova razvojna paradigma turizma 
u postpandemijskim uvjetima“  

 
5. Prijedlog  Senatu za promjenu stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Tanje ĐURIĆ, mag. prim. educ., studentice  poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom “Direktivi u 
korpusu osnovnoškolskih udžbenika za engleski jezik”  

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

teme disertacije mr. sc. Gorana HULJEVA, studenta  poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom 
“Pedagoške odrednice djelovanja vojnih nastavnika letenja u poticanju i 
razvoju profesionalne kulture vojnih pilota”  
 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Marinu LOVRIĆU, mag. 
ing. agr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ 
 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Irini PECSVARY, mag. rel. int. et dip., 
studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Mađunarodni 
odnosi“ 

 
9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Andrei RADOS BAJLO, mag. oec., 

studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Mađunarodni 
odnosi“ 

 
10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Goranu 

SIROVATKI, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 
11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Augustinu 

DERADU, mag. soc., studentu združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 
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12. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Veroniki 
GAMULIN, dipl. pov. umj. i fil., studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ 

 
13. Suglasnost za izradu i obranu teme disertacije i izradu i obranu disertacije na 

engleskom jeziku Korneliji ČAKARUN, mag. philol. angl. i mag. educ. philol. 
germ., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 
 

14. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“ Rini MILOŠEVIĆ, mag. geogr. 
 

15. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Željki IVKOVIĆ HODŽIĆ,  
dipl. soc. 
 

16. Obavijesti 
 

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

 Vijeće, nakon rasprave u kojoj je istaknuto da su studentica i komentor 
arheolozi, mentor geograf, predsjednik povjerenstva geodet, a tema je „povijesna 
karakterizacija“, te da Vijeće ne može prosuditi je li predloženi sastav povjerenstva 
odgovarajući, jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Nede KULENOVIĆ, mag. archeol., studentice  
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
pod naslovom “Povijesna karakterizacija krajolika Općine Povljana primjenom 
geoprostornih tehnologija” vrati predlagatelju s molbom da obrazloži svoj prijedlog. 

 
Ad 3.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Sanje REITER, prof., studentice  
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
pod naslovom “Međuodnos Zadra i okolice između dva svjetska rata”. 
 
Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Kristine MATIJEVIĆ, mag. oec., 
studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“, pod naslovom „Zdravstvena sigurnost kao nova razvojna paradigma 
turizma u postpandemijskim uvjetima“. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Tanje ĐURIĆ, mag. prim. 
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educ., studentice  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom “Direktivi u korpusu osnovnoškolskih udžbenika za engleski jezik”. 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Gorana HULJEVA, 
studenta  poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, 
pod naslovom “Pedagoške odrednice djelovanja vojnih nastavnika letenja u 
poticanju i razvoju profesionalne kulture vojnih pilota”. 
 
Ad 7. 
 Vijeće, nakon rasprave u kojoj je istaknuto da je nejasno zahtijeva li tema 
uključivanje kemičara, odnosno mikrobiologa, ili se radi o metodama, na koje bi 
onda trebalo staviti naglasak, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje mentora  i komentora Marinu LOVRIĆU, mag. ing. agr., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, uz 
prijedlog da se prilikom prijave teme disertacije vodi računa da naslov bude 
odgovarajući. 

 
Ad 8. 
 Vijeće, nakon rasprave u kojoj je istaknuto da je tema preopćenita, te je 
nejasno o kojoj vrsti piratstva se radi, pa samim time i je li mentor kvalificiran za 
temu,  jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 
Irini PECSVARY, mag. rel. int. et dip., studentici zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, uz prijedlog da se prilikom prijave teme 
disertacije naslov precizira te da se u stručno povjerenstvo uključi i pravnika. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Andrei RADOS BAJLO, mag. oec., studentici zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“.  
 
Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja statusa studenta 
Goranu SIROVATKI, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja statusa studenta 
Augustinu DERADU, mag. soc., studentu združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 
 
Ad 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju dodatnog produženja statusa 
studenta Veroniki GAMULIN, dipl. pov. umj. i fil., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 13.  
 Vijeće jednoglasno daje suglasnost za izradu i obranu teme disertacije  i izradu 
i obranu disertacije na engleskom jeziku Korneliji ČAKARUN, mag. philol. angl. i 
mag. educ. philol. germ., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 
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Ad 14. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 
Rini MILOŠEVIĆ, mag. geogr., ponovnim upisom IV. semestra u zimskom semestru 
akad. godine 2022./2023. s obvezom da tijekom semestra pristupi usmenoj obrani 
teme disertacije (sinopsisa). 
 
Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 
Željki IVKOVIĆ HODŽIĆ,  dipl. soc., ponovnim upisom III. semestra u zimskom 
semestru akad. godine 2022./2023. 

 
Ad 16. 

Obavijesti. 
 

Ad 17. 
  Razno.  
 
 

 
Sjednica je završena u 14.50 sati. 

 
 
 
 
 

Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
 
 

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


