
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-01 

Zadar, 16. siječnja 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2019./2020. održane 16. siječnja 2020. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 10.10 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 

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić  

4. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti:  

5. prof. dr. sc. Toni Bielić  

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš  

7. prof. dr. sc. Dražen Maršić (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, uz napomenu da se, zbog stupanja na dužnost ravnateljice Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice od 1. veljače 2020., radi o posljednjoj sjednici kojom predsjeda te 

zahvaljuje članovima i voditeljici Ureda za poslijediplomske studije na suradnji. Nakon što 

konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću dopunu dnevnog reda:  

 

Iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi: 

 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Vlatki TOMIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

Dosadašnje točke 18. i 19. postaju točke 19. i 20.: 

 

19. Obavijesti 

 

20. Razno. 
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Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2019./2020. 

 

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

PLEĆAŠA, mag. ing. el., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Modeli mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske 

gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika“ 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane 

ŠPOLJARIĆ KIZIVAT, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“ pod naslovom „Organizacija i očuvanje zbirki 

legata u knjižnicama“ 

 

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

OŠTRIĆ, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Frankopanske utvrde na Kvarneru“ 

 

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

disertacije Ane DEVIĆ, dipl. komparatist knjiž. i pov. umj., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Hrvatska antifašistička vizualna umjetnička produkcija (1941. – 1945.) u kontekstu 

europske umjetnosti otpora“ 

 

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

disertacije Magdalene GETALDIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Antički i srednjovjekovni odljevi 

Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu“ 

 

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

disertacije Marije VUKŠIĆ, mag. ethnol. i anthrop. i mag. philol. angl., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Lingvističko-antropološka analiza medicinskog diskursa: usmena komunikacija 

između liječnika i pacijenata u Hrvatskoj“ 

 

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

disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel int. et dipl., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Stvaranje i razvoj hrvatske diplomacije u procesu raspada SFRJ“ 

 

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

disertacije Dragutina VURNEKA, mag. rel int. et dipl., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Odnos 

nezakonitih migracija i pojava terorističkih napada i ekstremizma u Europskoj uniji“ 
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10. Prijedlog  Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Željka SIČAJE, dipl. novinara, 

studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“,  pod naslovom „Model procjene učinka terorističkih napada na turističke 

pokazatelje u zemljama s velikim udjelom turizma u BDP-u“ 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Katarini BATUR, mag. archeol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

12. Suglasnost za pisanje disertacije na engleskom jeziku Katarini BATUR, mag. archeol., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ i 

prijedlog Senatu za odobrenje teme disertacije pod engleskim naslovom „Production, 

trade and maritime transport of colouring materials based on Early Modern Gnalić 

Shipwreck finds“  

 

13. Prijedlog Senatu za razrješenje dr. sc. Miljenka LAPAINEA, prof. emeritusa, 

komentorstva Tomi MARELIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivanu 

BURAZINU, mag. forens., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ 

 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Dori RUBINIĆ, mag. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Morani 

VUKOVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

 

17. Suglasnost za pisanje i obranu disertacije na njemačkom jeziku mr. sc. Ivici 

LEOVCU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Vlatki TOMIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

19. Obavijesti 

 

20. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće, uz prihvaćenu izmjenu (pogrešno navedeno zvanje prof. dr. sc. Rafaele Božić),  

jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija 

u akad. god. 2019./20. 
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Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Mihaela PLEĆAŠA, mag. ing. el., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Modeli 

mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane ŠPOLJARIĆ KIZIVAT, dipl. bibl., studentice 

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

„Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Dolores OŠTRIĆ, dipl. pov. umj., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Frankopanske 

utvrde na Kvarneru“. 

  

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ane DEVIĆ, dipl. komparatist knjiž. i pov. 

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

naslovom „Hrvatska antifašistička vizualna umjetnička produkcija (1941. – 1945.) u 

kontekstu europske umjetnosti otpora“.  

 

Ad 6. 

Vijeće, uz suglasnost s preporukom predlagatelja da se naslov teme disertacije stilski 

doradi, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Magdalene GETALDIĆ, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Antički i 

srednjovjekovni odljevi Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu“.  

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marije VUKŠIĆ, mag. ethnol. i anthrop. i 

mag. philol. angl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“,  pod naslovom „Lingvističko-antropološka analiza medicinskog diskursa: usmena 

komunikacija između liječnika i pacijenata u Hrvatskoj“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel int. et dipl., studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Stvaranje i razvoj hrvatske diplomacije u procesu raspada SFRJ“.  

 

Ad 9. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da razmotri termin „nezakonite migracije“ 

u predloženom naslovu teme te mogućnost dodavanja podnaslova koji bi jasnije odredio 

temu, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
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povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dragutina VURNEKA, mag. rel int. et dipl., 

studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod 

naslovom „Odnos nezakonitih migracija i pojava terorističkih napada i ekstremizma u 

Europskoj uniji“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Željka 

SIČAJE, dipl. novinara, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Model procjene učinka terorističkih napada na 

turističke pokazatelje u zemljama s velikim udjelom turizma u BDP-u“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Katarini BATUR, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za pisanje disertacije na 

engleskom jeziku Katarini BATUR, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, i prihvaćanju prijedloga za odobrenje teme disertacije 

pod engleskim naslovom „Production, trade and maritime transport of colouring materials 

based on Early Modern Gnalić Shipwreck finds“.  

 

Ad 13. 

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

Miljenka LAPAINEA, prof. emeritusa, komentorstva Tomi MARELIĆU, mag. geogr., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“.  

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ivanu BURAZINU, mag. forens., studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Dori RUBINIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Morani VUKOVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za pisanje i obranu disertacije 

na njemačkom jeziku mr. sc. Ivici LEOVCU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 
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Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Vlatki TOMIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“. 

 

Ad 19. 

 Nije bilo obavijesti 

 

Ad 20. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 10.40 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


