
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

URBROJ: 2198-1-79-15/15-09 

Zadar, 16. studenoga 2015. 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 16. studenoga 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 

početkom u 10.00 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, 

3. prof. dr. sc. Josip Lisac, 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 

5. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 

 

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

znanosti: 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš i 

7. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 

 

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 stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vinke 

MARINKOVIĆ, dipl. restaurator-konzervator, studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Dekoracija Dioklecijanove palače u 

Splitu“, 

 

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

Denisa RADOŠA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Digitalni model reljefa u procesu procjene 

vjetropotencijala“. 

 

  

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2015./2016., 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ane KONESTRA, 

mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“, pod naslovom „Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području sjeverne 

Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija“, 
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3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ivane KESER, dipl. politolog, studentice međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Upravljanje 

urbanim područjima: Studija slučaja Grada Zagreba“, 

 

4. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i komentora mr. sc. Dubravki KOLIĆ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

5. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija Davoru LUKŠIĆU, 

dipl. ing., 

 

6. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija Ani VUKADIN, dipl. 

bibl., 

 

7. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija Blažu BERETINU, dipl. 

ing., 

  

8. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad 

god. 2015./2016., 

 

9. Odobrenje upisa na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad god. 2015./2016., 

 

10. Prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane JERKOVIĆ, 

dipl. konzervator-restaurator, studentice poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“, pod naslovom „Starokršćanski mozaici na području Salone“ (i imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada), 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vinke 

MARINKOVIĆ, dipl. restaurator-konzervator, studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Dekoracija Dioklecijanove palače u 

Splitu“, 

 

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

Denisa RADOŠA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Digitalni model reljefa u procesu procjene 

vjetropotencijala“, 

 

13. Razno.  

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 

studija u akad. god. 2015./16. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ane KONESTRA, mag. archeol., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Italska terra sigillata i keramika 

tankih stijenki na području sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija“. 

 

Ad 3. 

Vijeće, uz napomenu da bi u prijedlogu stručnog povjerenstva uz ime drugog člana trebalo 

navesti da je mentor, te uz prijedlog da se na javnoj obrani eventualno precizira naslov (urbana 

područja kao sociološki ili urbanistički fenomen), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga 

za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane KESER, dipl. 
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politolog, studentice međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Upravljanje urbanim područjima: Studija slučaja 

Grada Zagreba“. 

  

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu mentora i komentora 

mr. sc. Dubravki KOLIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija Davoru LUKŠIĆU, dipl. ing. 

 

Ad 6. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija Ani VUKADIN, dipl. bibl. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija Blažu BERETINU, dipl. ing. 

 

Ad 8. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 

„Arheologija istočnog Jadrana“ u akad god. 2015./2016. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Katarini Batur, 

2. Milošu Biserku, 

3. Maji Čuka, 

4. Dejanu Filipčiću, 

5. Nikši Grbiću, 

6. Krešimiru Mijiću i 

7. Nikolini Stepan. 

 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis pristupniku Ljubi Oreču.  

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na međunarodni združeni 

poslijediplomski doktorski studij „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad god. 

2015./2016. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Blanki Čop, 

2. Ani Matić, 

3. Jegoru Modriću i 

4. Mariji Šarić. 

 

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

 

1. Josipu Matassiju i 

2. Dunji Matić.  

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ivane JERKOVIĆ, dipl. konzervator-restaurator, studentice poslijediplomskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Starokršćanski mozaici na području Salone“,  

te predmet upućuje Stručnom vijeću Odjela za arheologiju da predloži stručno povjerenstvo za obranu 

magistarskog rada. 
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Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Vinke MARINKOVIĆ, dipl. restaurator-konzervator, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Dekoracija 

Dioklecijanove palače u Splitu“, te se prihvaća prijedlog za imenovanje mogućeg zamjenskog prvog 

člana, o čemu će u slučaju potrebe biti donesena posebna odluka. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Denisa RADOŠA, mag. geogr., studenta 

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

„Digitalni model reljefa u procesu procjene vjetropotencijala“. 

 

Ad 13. 

Razno. 

 

 

Sjednica je završena u 11.20 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


