
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/14-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/14-10 
Zadar, 19. studenog 2014. 

Z A P I S N I K 
 
II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 
održane 19. studenog 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 
početkom u 12.05 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, prof. dr. sc. Dijana Vican, 

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

2. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, 

 
b) Društveno područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 
 

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

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 
 

Odsutni članovi Vijeća: 
1. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno se ispričao), 
2. prof. dr. sc. Damir Magaš (prethodno se ispričao). 
  
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum. 
Vijeće jednoglasno prihvaća sljedeći   

 
D n e v n i   r e d: 

 
1. Ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 

2013./2014., 
 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tonća 
BOROVCA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Arheološki lokaliteti na otvorenom – problemi propadanja i zaštite“, 

 
3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nade TOPIĆ, 

dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, pod naslovom „Uloga splitske knjižare Morpurgo u razvoju kulture čitanja u 
drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća, 

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

Danijela BARBARIĆA, mag. iur., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Konceptualni model suvremenog 
informacijskog sustava lokalne samouprave“, 

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

Sanje BARIČEVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
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znanosti“, pod naslovom „Sintaktički i semantički opis adverbijala u hrvatskome standardnom 
jeziku“, 
 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Sanji BARIČEVIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

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

Ane BAŠIĆ ALERIĆ, dipl. povj. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sakralna arhitektura zadarskoga zaleđa i priobalja 
od 11. do 15. stoljeća“, 
 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Nikoline BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predromanička kamena liturgijska skulptura na 
području Pulske biskupije“, 

 
9. Odobrenje nastavka prekinutog studija Željku BISTROVIĆU, prof., 

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

Željka BISTROVIĆA, prof.,  studenta poslijediplomskog doktorskog studija "Humanističke 
znanosti", pod naslovom "Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila", 
 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Anite BRAKUS, mag. edu. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Vita monastica u Splitu 15. stoljeća, umjetnost 
prosjačkih redova dominikanaca i franjevaca“, 
 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Ivana BRAUTA, mag. hist. art., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Kamena skulptura na Kvarneru od 1450. do 1600. godine“, 

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

Zlatka BUKAČA, mag. philol. angl., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Analiza diskursa različitosti u američkoj popularnoj 
kulturi na primjeru stripova o superjunacima“, 
 

14. Prijedlog Senatu za razrješenje komentorice Zlatku BUKAČU, mag. philol. angl., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

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

Ive BULIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Recepcija tibetskog buddhizma kroz iskustva ngöndro prakse među članovima 
društva Shechen Hrvatska“, 

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

Amande CAR, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj 
prozi“, 

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

Danijela CIKOVIĆA, dipl. povj. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u 
zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine“, 
 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Tončike CUKROV, dipl. povj. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
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„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mijene kulturne uloge i javne percepcije muzeja u 
vizualnoj komunikaciji“, 
 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Vesne PASCUTTINI - JURAGA, dipl. povj. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Topografija srednjovjekovne kamene 
plastike na području Varaždinske i Međimurske županije“, 

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

Klaudije VUČETIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Pitanje smrti u etičkoj i bioetičkoj prosudbi“, 
 

21. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Morane VUKOVIĆ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liburnska keramika s prostora južne Liburnije“, 

 
22. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ (Nina Čuljak, Vedrana 
Glavaš, Željko Krnčević), 

 
23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Zrinki SERVENTI, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
 

24. Odobrenje nastavka prekinutog studija Maši MARADIN, prof., 
 

25. Odobrenje upisa na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij „Sociologija 
regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 2014./2015., 

 
26. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 
studija u akad. god. 2014./15. 
 
Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tonća BOROVCA, studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Arheološki lokaliteti na otvorenom – problemi 
propadanja i zaštite“. 

 
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Nade TOPIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Uloga splitske knjižare Morpurgo u 
razvoju kulture čitanja u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. Stoljeća. 

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Danijela BARBARIĆA, mag. iur., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Konceptualni model suvremenog informacijskog sustava lokalne samouprave“. 

 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Sanje BARIČEVIĆ, prof., studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sintaktički i 
semantički opis adverbijala u hrvatskome standardnom jeziku“. 

 
Ad 6. 

Vijeće, nakon kraće rasprave u kojoj je zaključeno kako nije jasan razlog predlaganja 
komentora (zbog znanstvene grane izbora u zvanje), radi budućih sličnih primjera jednoglasno donosi 
odluku da se od predlagatelja zamoli obrazloženje razloga za imenovanje komentora Sanji 
BARIČEVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“.   
 
Ad 7.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ane BAŠIĆ ALERIĆ, dipl. povj. umj., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sakralna arhitektura 
zadarskoga zaleđa i priobalja od 11. do 15. stoljeća“. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nikoline BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predromanička 
kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije“. 
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Željku 
BISTROVIĆU, prof. 

 
Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Željka BISTROVIĆA, prof.,  studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija "Humanističke znanosti", pod naslovom "Kastavska slikarska 
škola – problemi geneze i stila". 
 
Ad 11. 

Vijeće, uz prijedlog da se naslov promjeni u „Umjetnost prosjačkih redova dominikanaca i 
franjevaca u Splitu 15. stoljeća“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anite BRAKUS, mag. edu. hist. art., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Vita 
monastica u Splitu 15. stoljeća, umjetnost prosjačkih redova dominikanaca i franjevaca“. 

 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana BRAUTA, mag. hist. art., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kamena skulptura na 
Kvarneru od 1450. do 1600. godine“. 
 
Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Zlatka BUKAČA, mag. philol. angl., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Analiza diskursa 
različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima“. 
 
Ad 14. 

Vijeće, uz obrazloženje člana Vijeća izv. prof. dr. sc. Nikole Vuletića kako je osnovni razlog 
udaljenost jer komentorica živi i radi u Australiji, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga 
za razrješenje komentorice Zlatku BUKAČU, mag. philol. angl., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
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Ad 15. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ive BULIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Recepcija tibetskog buddhizma kroz 
iskustva ngöndro prakse među članovima društva Shechen Hrvatska“ te uvažava razloge za potrebu 
sudjelovanja članice stručnog povjerenstva u obrani  putem video veze.  
 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Amande CAR, mag. philol. croat., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Društveni ideologemi 
u hrvatskoj distopijskoj prozi“. 
 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Danijela CIKOVIĆA, dipl. povj. umj., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liturgijska oprema 
kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. 
godine“. 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tončike CUKROV, dipl. povj. umj., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mijene kulturne uloge 
i javne percepcije muzeja u vizualnoj komunikaciji“. 

 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Vesne PASCUTTINI - JURAGA, dipl. povj. 
umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području Varaždinske i Međimurske županije“. 
 
Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Klaudije VUČETIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Pitanje smrti u etičkoj 
i bioetičkoj prosudbi“.  
 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Morane VUKOVIĆ, dipl. arheol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liburnska keramika s 
prostora južne Liburnije“. 
 
Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 
predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
(Nina Čuljak, Vedrana Glavaš, Željko Krnčević). 

 
Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 
predaju disertacije Zrinki SERVENTI, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 

 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Maši MARADIN, 
prof. 
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Ad 25. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na međunarodni združeni 
poslijediplomski doktorski studij „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 
2014./2015. sljedećim pristupnicima: 
 

1. Biljani Bekić, 
2. Ivanu Buljanu, 
3. Augustinu Deradu, 
4. Vanji Dergić, 
5. Marinu Kanajetu, 
6. Zvonimiru Loziću i 
7. Karmen Prtenjači Mažer. 

 
Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis sljedećim pristupnicama: 
 

1. Tamari Glušić i  
2. Adrijani Prenc.   

  
Ad 26. 

Nema prijedloga za raspravu. 
 
 

Sjednica je završena u 13.05 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 
    Danijela Gašparović, prof.                              Prof. dr. sc. Dijana Vican 
 


