
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/21-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-01 
Zadar, 12. siječnja 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2021./2022. održane u srijedu 12. siječnja 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 12.05 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. izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić  
3. prof. dr. sc. Ante Uglešić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić  
5. prof. dr. sc. Pavle Valerjev  

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

područje znanosti:  
6. prof. dr. sc. Maša Surić 
7. izv. prof. dr. sc. Dino Županović  

 
d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija 

8. doc. dr. sc. Daliborka Luketić 
 

e) predstavnica studenata doktorskih studija 
9. Valerija Šinko 

 
Zapisnik sastavila: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 
 Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 
utvrđuje kvorum. Predstavlja predstavnicu poslijediplomskih specijalističkih studija 
i predstavnicu studenata doktorskih studija. Predlaže skidanje s dnevnog reda Ad 14., 
Ad 18. i Ad 19., za koje nisu dostavljeni materijali, na način da dosadašnja Ad 15. 
postane Ad 14. itd., te sljedeću dopunu dnevnog reda:  
 
Iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi: 
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19. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Jelene ALFIREVIĆ, mag. philol. croat., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Emocijski kôd i tvorba književnih emocijskih identiteta u hrvatskim 
psihološkim dramama 20. i 21. stoljeća“ 
 

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 20. i 21.: 
 

20. Obavijesti 
 

21. Razno. 
 

 
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. 2021./2022.  
 

2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća poslijediplomskih studija 
Sveučilišta u Zadru 
 

3. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Mirka RAŠIĆA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimsko 
nalazište na Gračanima kod Ljubuškog: istraživanja 1977. – 1980.“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Mirka RAŠIĆA, mag. archeol. 
 
c) Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Mirku RAŠIĆU, 
mag. archeol.  
 

4. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije dr. sc. Tonćija LAZIBATA, studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tema grada u poeziji 
Dragutina Tadijanovića“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije dr. sc. Tonćija LAZIBATA  
 

5. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Krešimira DERJANOVIĆA, mag. pharm., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Međunarodna konkurentnost farmaceutske industrije Republike Hrvatske“ i 
vraćanje disertacije studentu na doradu 

 
6. Prijedlog  Senatu za odobrenje postupka ocjene disertacije Ivana ALDUKA, 

dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj 
zagori“ i imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije   
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7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Ivana MAGAŠA, mag. philol. croat., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Novoštokavski ikavski 
govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda)“ 

                              
8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

mr. sc. Davora HUŠKE, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Razvoj poduzetničke 
infrastrukture u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji 2000. – 2018. 
godine“ 
 

9. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Andree RIMPF, dipl. arheol. i prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Arheološka baština Iloka od 16. do 
18. stoljeća“ 

 
10. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Dinka TRESIĆA PAVIČIĆA, dipl. arheol. i prof., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Prostorna analiza 
pogrebnih praksi na nekropoli srednjeg brončanog doba na nalazištu 
Jagodnjak-Krčevine“ 

 
11. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Nevenke KALEBIĆ, mag. bibl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Kontekstualni opis 
osobnih fondova književnika“ 
 

12. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Bože KESIĆA, mag. educ. philol. angl. i mag. educ. 
hist. art., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Spomenici u Hrvatskoj 
od 1991. godine do danas“ 
 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Mihovila MLIKOTIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Svijet u 
(samo)konstituciji transcendentalnog subjekta“ 

 
14. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog dodatnog produženja statusa 

studenta Gordana MASLOVA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ 
 

15. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Gordana MASLOVA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Culture in the age of biopower“ 
(„Kultura u doba bio-moći“) 
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16. Suglasnost za izradu i obranu teme disertacije na talijanskom jeziku Anni 
BORTOLETTO, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

 
17. Prigovor Aljoše Mihovila ZOVKA na Odluku o neodobravanju upisa na 

poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 
2021./2021. 

 
18. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ u akad. god. 2021./2022. pristupnicima: 
 
1. Robert Baraba 
2. Filip Lenić. 

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

teme disertacije Jelene ALFIREVIĆ, mag. philol. croat., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Emocijski kôd i tvorba književnih emocijskih identiteta u hrvatskim 
psihološkim dramama 20. i 21. stoljeća“ 
 

20. Obavijesti 
 

21. Razno. 
 

 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika III. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 2. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju Izmjena i dopuna Poslovnika 
o radu Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru. 

 
Ad 3.  

a) Vijeće, nakon rasprave o izvješćima prvog i trećeg člana Stručnog 
povjerenstva (prof. dr. sc. Maša Surić ističe da u izvješću prvog člana Stručnog 
povjerenstva nije naveden komentor, dok je u izvješću trećeg člana Stručnog 
povjerenstva prekratak prikaz sadržaja rada; prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 
obrazlaže da je komentor naveden u odluci Vijeća i da, sukladno Izmjenema i 
dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studijima, samo Predsjednik Stručnog 
povjerenstva treba pisati prikaz sadržaja rada, te predlaže smanjenje traženog broja 
znakova u obrascu izvješća), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mirka RAŠIĆA, mag. archeol., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Rimsko nalazište na Gračanima kod Ljubuškog: istraživanja 1977. – 
1980.“, uz napomenu prorektora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića da će povesti 
računa o navedenim primjedbama te dati pojašnjenje na sjednici Senata u slučaju 
pitanja. 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Mirka RAŠIĆA, mag. archeol. 
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c) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Mirku RAŠIĆU, mag. archeol. 

 
Ad 4.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije dr. sc. Tonćija LAZIBATA, studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića“. 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije dr. sc. Tonćija LAZIBATA. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Krešimira DERJANOVIĆA, mag. pharm., studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Međunarodna konkurentnost farmaceutske industrije Republike 
Hrvatske“ i vraćanju disertacije studentu na doradu. 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
postupka ocjene disertacije Ivana ALDUKA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Srednjovjekovne 
fortifikacije u Dalmatinskoj zagori“ i imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije.   
 
Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana MAGAŠA, mag. philol. croat., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Novoštokavski ikavski govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do 
Biograda)“. 

 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Davora HUŠKE, studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Razvoj poduzetničke infrastrukture u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i 
Sloveniji 2000. – 2018. godine“. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Andree RIMPF, dipl. arheol. i prof., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, i 
odobrenju teme disertacije pod naslovom „Arheološka baština Iloka od 16. do 18. 
stoljeća“. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dinka TRESIĆA PAVIČIĆA, dipl. 
arheol. i prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
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Jadrana“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Prostorna analiza pogrebnih 
praksi na nekropoli srednjeg brončanog doba na nalazištu Jagodnjak-Krčevine“. 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Nevenke KALEBIĆ, mag. bibl., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Kontekstualni opis 
osobnih fondova književnika“. 
 
Ad 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Bože KESIĆA, mag. educ. philol. 
angl. i mag. educ. hist. art., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Spomenici u 
Hrvatskoj od 1991. godine do danas“. 
 
Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Mihovila MLIKOTIĆA, 
prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Svijet u (samo)konstituciji transcendentalnog subjekta“. 

 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
naknadnog dodatnog produženja statusa studenta Gordanu MASLOVU, prof., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“.  
 
Ad 15.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Gordana MASLOVA, prof., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Culture in the age of biopower“ („Kultura u doba bio-moći“). 
 
Ad 16. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu i obranu 
teme disertacije na talijanskom jeziku Anni BORTOLETTO, studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju očitovanja Vijeća 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na prigovor 
pristupnika Aljoše Mihovila ZOVKA na Odluku o neodobravanju upisa na 
poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 2021./2021., 
te odbijanju prigovora s obzirom da pristupnik ne ispunjava sve formalne uvjete za 
upis na studij (u provedenom postupku je, prilikom ponovnog razmatranja 
pristupnikove prijave, utvrđeno da pristupnik ne raspolaže diplomom sveučilišne 
diplomske razine studiranja, odnosno njenim ekvivalentom). 
  

Ad 18. 
Na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, Vijeće jednoglasno donosi odluku o 

odobrenju naknadnog upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija 
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„Jadran – poveznica među kontinentima“ u zimskom semestru akad. god. 
2021./2022. sljedećim pristupnicima: 

 
1. Robert Baraba – smjer geografija, sukladno uvjetima koje je odredilo Vijeće 

poslijediplomskog doktorskog studija “Jadran - poveznica među 
kontinentima” 

2. Filip Lenić – smjer povijest. 
 

Ad 19. 
Vijeće, nakon rasprave u kojoj je iznesena primjedba da niti jedan predloženi 

član stručnog povjerenstva nije zaposlenik Sveučilišta u Zadru, jednoglasno donosi 
odluku o vraćanju predlagaču prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu teme disertacije Jelene ALFIREVIĆ, mag. philol. croat., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom 
„Emocijski kôd i tvorba književnih emocijskih identiteta u hrvatskim psihološkim 
dramama 20. i 21. stoljeća“, s molbom da prijedlog doradi u skladu s primjedbom. 
 
Ad 20. 
 Nije bilo obavijesti.  
 
Ad 21.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
  

Sjednica je završena u 12.50 sati. 
 
 
 
 

Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 
 


