
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-11 

Zadar, 20. studenoga 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 20. studenoga 2017. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, 

III. kat, dvorana 3.6) s početkom u 09.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Nikola Vuletić 

3. 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 
 

Odsutni član Vijeća: 

7. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 
 

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 sljedeće 

izmjene i dopune dnevnog reda: 

 

Iza točke 21. dodaju se točke 22. - 23. koje glase: 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Zvonimiru ŠOSTARU, dr. med., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“  

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ines VRBAN, univ. spec. act. 

soc., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“  

 

 

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 24. i 25.: 

 

24. Obavijesti 

 

25. Razno. 
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Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2016./2017. 

 

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

BARBARIĆA, mag. iur., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Konceptualni model informacijskog 

sustava lokalne samouprave“ 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Nikole 

ŠIMUNIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Ličko-senjska županija u kontekstu 

suvremene regionalizacije“ 

 

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

KARKOVIĆ-TAKALIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Razvoj misterijskih kultova u 

rimskoj provinciji Dalmaciji“ 

 

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

SOLJAČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870. - 1898.)“ 

 

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

HOFGRÄFF, dipl. pov., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Hrvati u svjetlu politike prema 

iseljeništvu 1920. - 1939.“ 

 

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

disertacije Ivane KRTINIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mediteranizam u hrvatskoj komediografiji 

ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na primjeru smješnica“ 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Antonije TRZE BIUK, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Beatrice Speraz, život i književno 

stvaralaštvo 'između brojeva i snova'“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Mateja GABRILA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Zborno područje 

Split u Domovinskom ratu 1991. - 1995.“ 

 

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

disertacije mr. sc. Josipa KERETE, studenta zajedničkog poslijediplomskog 

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

strateških rizika u međunarodnom poslovanju“ 
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11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Mihaela PLEĆAŠA, mag. ing. el., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Model metrike uspješnosti 

rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika“ 

 

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

disertacije Tamare RATKOVIĆ, prof., studentice zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Razvojne mogućnosti 

sporta kao sastavnice nacionalnog gospodarstva u međunarodnom poslovnom 

okruženju“ 

 

13. Prijedlog Senatu za razrješenje postojećeg komentora i imenovanje nova dva 

komentora Ivani MIHALJINEC, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“  

 

14.  Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Julijanu SUTLOVIĆU, mag. 

geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“  

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Renati ŠEPERIĆ PETAK, BA - European 

Studies, studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“  

 

16. Suglasnost Marku BABIĆU, dipl. iur., studentu  zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, za odobrenje pisanja i obrane disertacije na 

engleskom jeziku 

 

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

disertacije Marka BABIĆA, dipl. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Gospodarska diplomacija 

kao generator rasta i promocije Republike Hrvatske“ („Economic diplomacy as the 

generator of growth and promotion of the Republic of Croatia“) 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Jeleni BARIĆ, 

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

kontinentima“ 

 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Veri PANDUROV, dipl. 

knjižničarki, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

20. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ Valentini ZOVIĆ, mag. philol. lat. et graec.   

 

21. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Arheologija istočnog Jadrana“ 

u akad. god. 2017./2018. 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Zvonimiru ŠOSTARU, dr. med., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“  

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ines VRBAN, univ. spec. act. 

soc., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“  
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24. Obavijesti 

 

25. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./17. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Danijela BARBARIĆA, mag. iur., studenta 

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

„Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Nikole ŠIMUNIĆA, mag. geogr., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Palme KARKOVIĆ-TAKALIĆ, mag. archeol., studentice 

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

misterijskih kultova u rimskoj provinciji Dalmaciji“. 
 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Maria SOLJAČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Književni prilozi u Katoličkoj 

Dalmaciji (1870. - 1898.)“.  

  

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Darije HOFGRÄFF, dipl. pov., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. - 1939.“. 

   

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane KRTINIĆ, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Mediteranizam u hrvatskoj komediografiji ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na primjeru 

smješnica“.  

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Antonije TRZE BIUK, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Beatrice 

Speraz, život i književno stvaralaštvo 'između brojeva i snova'“. 
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Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Mateja GABRILA, mag. hist., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Zborno područje Split u Domovinskom ratu 1991. - 1995.“.  

 

Ad 10. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da se naslov teme lektorira i uskladi s 

hrvatskim jezičnim standardom (nejasna je konstrukcija „sustav ranog upozorenja strateških 

rizika“), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Josipa KERETE, studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Sustav ranog upozorenja strateških rizika u međunarodnom poslovanju“. 

 

Ad 11. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da se tijekom ocjene i obrane sinopsisa 

utvrdi jezično standardiziran naslov, tj. razmotri pojam „metrika“ u naslovu, s obzirom na 

najmanje dva moguća značenja koja nudi rječnik, od kojih se niti jedno ne može primijeniti u 

ovom slučaju (predlaže se pojam „mjerljivost“ ili drugi odgovarajući pojam), jednoglasno 

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

obranu sinopsisa disertacije Mihaela PLEĆAŠA, mag. ing. el., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Model metrike 

uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika“.   

 

Ad 12. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da se razmisli o preciznijem određenju 

teme s obzirom da je predloženi naslov preširok, te uz napomenu da je riječ „nacionalnog“ u 

naslovu potrebno promijeniti u „nacionalnoga“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Tamare RATKOVIĆ, prof., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice 

nacionalnog gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje postojećeg 

komentora i imenovanje nova dva komentora Ivani MIHALJINEC, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“.  

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Julijanu SUTLOVIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran - poveznica među kontinentima“.  

 

Ad 15. 

Vijeće, uz prijedlog da se kod kasnijeg formuliranja naslova teme disertacije vodi 

računa da naslov bude u skladu s hrvatskim standardnim jezikom te da se prevede anglizam 

„policy“, kao i da se jasnije definira vremensko određenje navedenog programskog razdoblja 

jer nije jasno radi li se o dokumentima definiranom Programskom razdoblju ili o 

proizvoljnom razdoblju od 6 godina, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje mentora Renati ŠEPERIĆ PETAK, BA - European Studies, studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  
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Ad 16. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost Marku BABIĆU, dipl. iur., studentu  zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, za odobrenje pisanja i obrane 

disertacije na engleskom jeziku. 

 

Ad 17. 

Vijeće, uz napomenu da je potrebno lektorirati naslov na engleskom jeziku (smisao i 

stil), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marka BABIĆA, dipl. iur., studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Gospodarska diplomacija kao generator rasta i promocije Republike Hrvatske“ („Economic 

diplomacy as the generator of growth and promotion of the Republic of Croatia“).  

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Jeleni BARIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran - poveznica među kontinentima“.  

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Veri PANDUROV, dipl. knjižničarki, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“.  

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ Valentini ZOVIĆ, mag. philol. lat. et 

graec.   

  

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski 

studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2017./2018. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Ozren Domiter 

2. Vesel Lekaj 

3. Lovre Lučić 

4. Mate Radović  

5. Dino Taras. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Zvonimiru ŠOSTARU, dr. med., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“  

 

Ad 23. 

Vijeće, uz napomenu predlagaču da je, s obzirom na rezultat glasovanja 3:2 na Vijeću 

doktorskog studija, neprimjerenost teme potrebno razjasniti prije prije prijave teme (sinopsisa) 

disertacije u dogovoru s mentorom, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje mentora i komentora Ines VRBAN, univ. spec. act. soc., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“.  

 

Ad 24. 

 Obavijesti. 
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Ad 25. 

 Razno. 

 

Sjednica je završena u 10.25 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


