
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/15-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/15-01 
Zadar, 14. siječnja 2015. 

Z A P I S N I K 
 
IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 
održane 14. siječnja 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 
početkom u 09.10 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, prof. dr. sc. Dijana Vican, 

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. Izabela Sorić, 
 

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

5. prof. dr. sc. Damir Magaš. 
 

Odsutni članovi Vijeća: 
6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno se opravdao), 
7. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno se opravdao). 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum.  
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog i utvrđuje sljedeći   

 
D n e v n i   r e d: 

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

2014./2015., 
 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje prvog člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Frane 
VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća“, 
 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mirele ŠUŠIĆ, 
prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Ženski likovi u kurlanskoj trilogiji Mirka Božića: znanstvena i školska 
interpretacija“, 

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

Viktorije KUDRA BEROŠ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Narativi doma i domovine: hrvatski emigrantski 
tisak u Argentini“, 

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

Anamarije LUKIĆ, prof., studentice međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 
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studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Društvena dimenzija 
malog ribolova i promjene u politici upravljanja ribarstvom“, 

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

Danire MATIJACA, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Participativno novinarstvo na hrvatskim web 
portalima“ (prijedlog odgođen na prošloj sjednici), 

 
7. Prijedlog Senatu za razrješenje mentora Andreju ŠIMIĆU, prof., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Sanji BARIČEVIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (obrazloženje prijedloga), 
 

9. Odobrenje nastavka prekinutog studija Ivanu PUZEKU, mag. soc., 
 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ivanu PUZEKU, mag. soc., studentu 
međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 
lokalnog razvoja“, 
 

11. Zamolba Marije Mariole ŠARIĆ, prof., za povrat sredstava uplaćenih na ime troškova 
školarine za upis dodatnog semestra te prijave teme disertacije na poslijediplomskom studiju 
„Europski studiji: jezici i kulture u dodiru“, 

 
12. Razno.  

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 
studija u akad. god. 2014./15. 
 
Ad 2.  

Izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić ima primjedbu na tekst prijedloga jer nije navedeno da se radi 
o izuzeću na vlastiti zahtjev, te upoznaje članove Vijeća s činjenicom da je ovo već treći prijedlog za 
imenovanje prvog člana povjerenstva. 

Vijeće, nakon kraće rasprave u kojoj je zaključeno da će se članovima Senata obrazložiti kako 
se radi o izuzeću na vlastiti zahtjev te da će Vijeće zauzeti stav ukoliko opet dođe do promjene člana 
povjerenstva, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje prvog člana stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Frane VRANČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom 
pjesništvu 19. stoljeća“. 

 
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Mirele ŠUŠIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Ženski likovi u kurlanskoj trilogiji Mirka Božića: 
znanstvena i školska interpretacija“. 

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Viktorije KUDRA BEROŠ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Narativi doma i 
domovine: hrvatski emigrantski tisak u Argentini“. 
 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anamarije LUKIĆ, prof., studentice 
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međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 
razvoja“, pod naslovom „Društvena dimenzija malog ribolova i promjene u politici upravljanja 
ribarstvom“. 

 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Danire MATIJACA, dipl. bibl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Participativno novinarstvo na hrvatskim web portalima“. 

 
Ad 7.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za za razrješenje mentora Andreju 
ŠIMIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju obrazloženja prijedloga za imenovanje 
komentora Sanji BARIČEVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“.  
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Ivanu PUZEKU, 
mag. soc. 

 
Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Ivanu PUZEKU, mag. soc., studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 
 
Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se Mariji Marioli ŠARIĆ, prof., odobri povrat uplaćenih 
sredstava. 

 
Ad 12. 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican obavještava članove Vijeća da je Sveučilište zaprimilo 
reakreditacijske preporuke, među ostalima i za poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i 
prijenos informacija“, te najavljuje raspravu za sljedeću sjednicu. 

 
 

Sjednica je završena u 09.45 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 
    Danijela Gašparović, prof.                              Prof. dr. sc. Dijana Vican 
 


