
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

URBROJ: 2198-1-79-15/15-10 

Zadar, 7. prosinca 2015. 

Z A P I S N I K 

 

III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2015./2016. 

održane 7. prosinca 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 

početkom u 13.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

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

2. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić (napustio sjednicu u 13.30), 

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 

 

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

znanosti: 

4. prof. dr. sc. Damir Magaš i 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno opravdao izostanak) i 

7. prof. dr. sc. Josip Lisac (prethodno opravdao izostanak). 

 

Zapisnik vodi: 

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

 

 

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

kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektorica predlaže sljedeće 

dopune: 

 

1. Prijedlog Senatu za imenovanje članova stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. 

Branka METZGER-ŠOBERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti 

u Rijeci“, 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje članova stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Marine JEMRIĆ, mag. bibl. i philol. croat., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Knut i Ante Benešić“, 

 

3. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Jure ZOVKA mentorstva Žani Ćorić, 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. 

2015./2016., 
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2. Zahtjev mr. sc. Svetislava TOEVSKOG (Makedonija) za obranu doktorata znanosti iz 

područja humanističkih znanosti bez upisivanja poslijediplomskog doktorskog studija, 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Frane 

VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća“, 

   

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

PEROŽIĆA, dipl. fil. i soc.,  studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Modeliranje autoriziranih podataka u Općem okviru za 

opisivanje resursa“, 

 

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

Ane VUKADIN, dipl. bibl.,  studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“, pod naslovom „Model za bibliografsku organizaciju transmedijske 

građe“, 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Gorani TUŠKAN, dipl. bibl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Samanti PARONIĆ, mag. philol. croat. i 

hist., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“, 

 

8. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Daniri MATIJACA, dipl. 

bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Tomislavu 

BOGDANOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, 

 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije mr. sc. Radoslavu 

DODIGU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“, 

 

11. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija Ranku STARCU, dipl. 

arheol., 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje članova stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. 

Branka METZGER-ŠOBERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti 

u Rijeci“, 

 

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

disertacije Marine JEMRIĆ, mag. bibl. i philol. croat., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Knut i Ante Benešić“, 

 

14. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Jure ZOVKA mentorstva Žani Ćorić, prof., 

  

15. Razno. 

 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 

studija u akad. god. 2015./16. 
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Ad 2.  

 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi zaključak da se gospodinu Toevskom odgovori 

kako Sveučilište u Zadru u ovom trenutku nema tehničkih mogućnosti za pokretanje takvih postupaka, 

ali kako će se ta problematika rješavati u okviru predstojeće reakreditacije.      

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Frane VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom 

pjesništvu 19. stoljeća“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Predraga PEROŽIĆA, dipl. fil. i soc.,  studenta poslijediplomskog 

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

podataka u Općem okviru za opisivanje resursa“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ane VUKADIN, dipl. bibl.,  studentice 

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

za bibliografsku organizaciju transmedijske građe“. 

 

Ad 6. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Gorani TUŠKAN, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Samanti PARONIĆ, mag. philol. croat. i hist., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije Daniri MATIJACA, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije Tomislavu BOGDANOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije mr. sc. Radoslavu DODIGU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija Ranku STARCU, dipl. arheol. 

 

Ad 12. 

Vijeće, uz prijedlog da se imenuje stručno povjerenstvo istovjetno onom za ocjenu disertacije 

jer u sadašnjem prijedlogu nije zastupljen mentor, jednoglasno donosi odluku o upućivanju Senatu 

prijedloga za imenovanje članova stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Branka 
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METZGER-ŠOBERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje članova stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marine JEMRIĆ, mag. bibl. i philol. croat., vrati 

Vijeću mentora poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ sa zamolbom za 

ponovnim razmatranjem prijedloga jer nijedan član stručnog povjerenstva nije djelatnik Sveučilišta u 

Zadru.  

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje prof. dr. sc. Jure 

ZOVKA mentorstva Žani Ćorić, prof. 

 

Ad 15. 

Razno. 

 

 

Sjednica je završena u 14.00 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


