
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-11 

Zadar, 9. prosinca 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 

2018./2019. održane 9. prosinca 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 11.35 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Ivanka Stričević, 

predsjednica 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  

 

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

područje znanosti:  

5. prof. dr. sc. Toni Bielić  

6. prof. dr. sc. Damir Magaš  

 

Odsutni članovi Vijeća: 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 

 

 Prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 

utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću 

dopunu dnevnog reda:  

 

Iza točke 10. dodaju se točke 11. – 16. koje glase: 

 

11. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Andrei BENGEZ, mag. rel. int. et dipl. 

 

12. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ mr. Goranu BRADIĆU 

 

13. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Stipi ČAČIJI, mag. rel. int. et dipl. 
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14. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Filipu ĆURKU, univ. spec. oec. 

 

15. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Milkici Aniti SCHELIGA 

 

16. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ Ivanu PERUTINI, mag. geogr. i hist. 

 

Dosadašnje točke 16. i 17. postaju točke 17. i 18.: 

 

17. Obavijesti 

 

18. 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. 2019./2020. 

 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Jurice 

GRZUNOVA, mag. inf. et math., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Model informacijskog sustava 

za podršku pametnim turističkim destinacijama“ 

 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. 

Josipa KERETE, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u 

međunarodnom poslovanju“ 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nevena 

PINTARIĆA, dipl. inf., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“ pod naslovom „Razvoj i optimizacija metapodatkovnih 

shema za otvorene istraživačke podatke u području arheologije“ 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Irene 

MIKULACO, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ pod naslovom „Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja“ 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marijana 

ČIPČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Društveno-političke prilike i gospodarstvo u 

Trogiru od 1918. do 1941. godine“ 

 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Antonije DE CASTRO BURICA, mag. ling. i mag. philol. lusit., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Jezična integracija migranata s arapskog jezičnog područja u Hrvatskoj“ 
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8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Andree KNEŽEVIĆ, mag. educ. philol. franc. i mag. educ. philol. russ., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika ruskog jezika i književnosti na 

Sveučilištu u Zadru“ 

 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Antoniji TRZE 

BIUK, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

10. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Evgeniji ARH, dipl. bibl. 

 

11. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Andrei BENGEZ, mag. rel. int. et dipl. 

 

12. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ mr. Goranu BRADIĆU 

 

13. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Stipi ČAČIJI, mag. rel. int. et dipl. 

 

14. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Filipu ĆURKU, univ. spec. oec. 

 

15. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Milkici Aniti SCHELIGA 

 

16. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ Ivanu PERUTINI, mag. geogr. i hist. 

 

17. Obavijesti 

 

18. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2019./20. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Jurice GRZUNOVA, mag. inf. et math., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 

„Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama“.  
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Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Josipa KERETE, studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Sustav ranog 

upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Nevena PINTARIĆA, dipl. inf., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ pod naslovom 

„Razvoj i optimizacija metapodatkovnih shema za otvorene istraživačke podatke u području 

arheologije“. 

  

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Irene MIKULACO, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Kontrastivna analiza hrvatskoga i 

ruskoga pravnog nazivlja“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marijana ČIPČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Društveno-

političke prilike i gospodarstvo u Trogiru od 1918. do 1941. godine“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Antonije DE CASTRO BURICA, mag. ling. 

i mag. philol. lusit., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“,  pod naslovom „Jezična integracija migranata s arapskog jezičnog područja u 

Hrvatskoj“. 

 

Ad 8. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da razmotri moguće unaprijeđenje naslova 

s obzirom da postojeći implicira evaluaciju bez jasnog istraživačkog problema, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Andree KNEŽEVIĆ, mag. educ. philol. franc. i mag. educ. philol. 

russ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Ovladanost pisanim jezikom prvostupnika ruskog jezika i književnosti na 

Sveučilištu u Zadru“ 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Antoniji TRZE BIUK, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Evgeniji ARH, dipl. bibl., 
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uvjetnim upisom u III. semestar u zimskom semestru akad. god. 2019./2020. u kojemu treba 

ispuniti sljedeće uvjete: prijava mentora i okvirne teme; položeni predmeti Teorija 

organizacije informacija (od 2013. godine nositeljica u okviru proširenog predmeta Teorija 

informacijskih znanosti je doc. dr. sc. Marijana Tomić) i Metodologija društveno-

humanističkih znanosti (od 2013. godine nositeljica predmeta je izv. prof. dr. sc. Jadranka 

Stojanovski). Imenovana se upućuje na kontakt s nositeljima predmeta radi ispunjavanja 

obveza iz I. semestra te na komunikaciju s doc. dr. sc. Marijanom Tomić za ispunjavanje 

obveza iz predmeta modula u II. semestru.  

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Andrei BENGEZ, mag. rel. int. 

et dipl., ponovnim upisom u IV. semestar u zimskom semestru akad. god. 2019./2020., uz 

uvjet da do kraja semestra prijavi mentora i uputi u postupak ocjene temu disertacije. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ mr. Goranu BRADIĆU, 

uvjetnim upisom u V. semestar u zimskom semestru akad. god. 2019./2020., uz obvezu da 

obrani temu disertacije do kraja tekućeg zimskog semestra. 

 

Ad 13. 

Vijeće, uz preinaku predloženog roka za izvršenje uvjeta (31. prosinca 2019.) jer ga 

nije moguće ispoštovati, jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Stipi ČAČIJI, mag. 

rel. int. et dipl., uvjetnim upisom u VI. semestar u zimskom semestru akad. god. 2019./2020., 

uz uvjet da obrani temu disertacije do kraja tekućeg zimskog semestra. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se Filipu ĆURKU, univ. spec. oec., ne odobri 

nastavak prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“ uvjetnim upisom u VI. semestar u zimskom semestru akad. god. 2019./2020., te 

predlaže ponavljanje zahtjeva nakon što mentor odobri temu disertacije.  

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Milkici Aniti SCHELIGA, 

uvjetnim upisom u IV. semestar u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020., uz uvjet da do 

kraja semestra položi sve preostale ispite, preda prijedlog mentora i okvirne teme te obrani 

temu disertacije. 

 

Ad 16. 

Vijeće, uz uvjet da predlagač u svojoj odluci definira zimski/ljetni semestar akad. god. 

2019./2020. u kojemu se odobrava uvjetni upis, te s time uskladi rok iz točke 2., jednoglasno 

donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 

– poveznica među kontinentima“ Ivanu PERUTINI, mag. geogr. i hist., uvjetnim upisom u 
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VI. semestar u akad. god. 2019./2020., uz uvjet da položi sve nepoložene ispite, obrani temu 

disertacije te pristupi završnom oblikovanju doktorata.  

 

Ad 17. 

Obavijesti. 

 

Ad 18. 

Razno.   

 

 

Sjednica je završena u 12.30 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Ivanka Stričević 


