
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-01 
Zadar, 14. siječnja 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. 
god. 2020./2021. održane putem video prijenosa u aplikaciji Zoom u četvrtak 14. 
siječnja 2021. godine s početkom u 10.00 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Zvjezdan 

Penezić, predsjednik Vijeća, 
 
a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno 

područje: 
2. prof. dr. sc. Rafaela Božić (uključila se nakon glasovanja za Ad 1.) 
3. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić   
5. prof. dr. sc. Igor Radeka (uključio se nakon glasovanja za Ad 1.)  

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
6. prof. dr. sc. Toni Bielić  
7. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus  

 
Zapisnik sastavila: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 
Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 
utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, 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. 2020./2021.  
 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Jelene BARIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Turizam u Opatiji 
između dva svjetska rata“ 

 
3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

teme disertacije Nike ZORIČIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Novi anglizmi u ruskim i 
hrvatskim medijima i u jeziku internetske komunikacije“ 
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4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Kristine MATIJEVIĆ, mag. oec., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Opća sigurnost kao nova razvojna paradigma turizma u postpandemijskim 
uvjetima na primjeru Republike Hrvatske“ 

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

teme disertacije mr. sc. Marija VAROVIĆA, studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Institucionalno uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s 
međunarodnim odnosima unutar Europske unije“ 

 
6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ljiljani POLJAK, mag. 

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

 
7. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Morani 

VUKOVIĆ, dipl. arh. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

 
8. Obavijesti 

 
9. Razno. 

 
 

Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno (s pet glasova „za“) prihvaća ovjerovljenje zapisnika III. 
redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021. 
 
Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Jelene BARIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
pod naslovom „Turizam u Opatiji između dva svjetska rata“. 

 
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Nike ZORIČIĆ, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Novi anglizmi u ruskim i hrvatskim medijima i u jeziku internetske 
komunikacije“. 
 
Ad 4. 

Vijeće, nakon rasprave u kojoj je zaključeno da sastav predloženog stručnog 
povjerenstva nije najkompetentniji jer nedostaje stručnjak iz područja sigurnosti, 
jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu teme disertacije Kristine MATIJEVIĆ, mag. oec., studentice 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Opća sigurnost kao nova razvojna paradigma turizma u 
postpandemijskim uvjetima na primjeru Republike Hrvatske“ vrati predlagaču sa 
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zamolbom da, zbog široko postavljene teme disertacije, stručno povjerenstvo 
proširi s još dva člana. 
 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Marija VAROVIĆA, 
studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“, pod naslovom „Institucionalno uređenje europskog monetarnog poretka 
u interakciji s međunarodnim odnosima unutar Europske unije“. 

 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Ljiljani POLJAK, mag. bibl., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Morani VUKOVIĆ, dipl. arh. i prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 8. 

Obavijesti. 
 

Ad 9. 
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica je završena u 10.20 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 


