
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-01 

Zadar, 23. siječnja 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 23. siječnja 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 12.05 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

4. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić 
 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

7. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 

 

 Prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević otvara sjednicu, pozdravlja nazočne te 

utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, Vijeće jednoglasno 

utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2017./2018. 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. 

Dubravke KOLIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske 

uprave u Dalmaciji: 1814. – 1868.“ 

 

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

MIOČIĆA, mag. cin., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“, pod naslovom „Modeliranje informacijskih sustava za potporu 

procesima vrednovanja u sportu“  
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marijane 

JANJIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Interference of Hindi and English in the political discourse 

of Parliament of India“ 

 

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

BUKAČA, mag. philol. angl., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Analiza diskursa različitosti u američkoj 

popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima“ 

 

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

LAZARIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Erudizione e creatività di Bruno Maier“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Sanje 

PAŠA, mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Epsko i lirsko-epsko pjesništvo talijanskog 

jezičnog izričaja u Dalmaciji u XIX. stoljeću“ 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Andreja 

ŠIMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost“ 

 

9. Prijedlog Senatu za razrješenje postojećeg i imenovanje novog trećeg člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Venese MANAVSKI, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića: odnos teologije i književnosti“ 

 

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

disertacije Kristine BLECICH, mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sadašnjost i budućnost 

fijumanskog dijalekta: ekolingvističke i sociolongvističke perspekive jednog urbanog 

jezičnog otoka“ 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Tomi MARELIĆU, mag. geogr., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“  

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Indiri 

KASAPOVIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“ 

 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Ivan Alduk, Gordan 

Maslov, Nataša Raus) 

 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivani BRSTILO 

LOVRIĆ, mag. soc., studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivanu IVANDI, 

prof., studentu nereformiranog poslijediplomskog studija iz književnosti 
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16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Jeleni KUPSJAK, mag. 

soc. i ethnol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

17. Suglasnost Ani ŽUVELA, MA, studentici međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ za 

pisanje disertacije na engleskom jeziku 

 

18. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. 

god. 2017./2018. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora pristupnicima 

 

19. Obavijesti 

 

20. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika III. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2017./18. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Dubravke KOLIĆ, studentice poslijediplomskog 

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

gradivo za vrijeme druge austrijske uprave u Dalmaciji: 1814. – 1868.“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Josipa MIOČIĆA, mag. cin., studenta poslijediplomskog 

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

informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Marijane JANJIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Interference of Hindi and 

English in the political discourse of Parliament of India“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Zlatka BUKAČA, mag. philol. angl., studenta 

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

diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Lorene LAZARIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Erudizione e creatività di Bruno 

Maier“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Sanje PAŠA, mag. philol. ital., studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Epsko i 

lirsko-epsko pjesništvo talijanskog jezičnog izričaja u Dalmaciji u XIX. stoljeću“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Andreja ŠIMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Procesualnost ljudskog i 

utopijska savršenost“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje postojećeg i 

imenovanje novog trećeg člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Venese 

MANAVSKI, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića: odnos teologije i književnosti“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristine BLECICH, mag. philol. ital., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Sadašnjost i budućnost fijumanskog dijalekta: ekolingvističke i sociolongvističke perspekive 

jednog urbanog jezičnog otoka“. 

 

Ad 11. 

Vijeće, uz prethodnu napomenu prorektorice prof. dr. sc. Ivanke Stričević kako je dr. 

sc. Miljenko Lapaine, red. prof. u miru, trenutno u postupku izbora u zvanje professor 

emeritus, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Tomi MARELIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Indiri KASAPOVIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ (Ivan Alduk, Gordan Maslov, Nataša Raus). 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ivani BRSTILO LOVRIĆ, mag. soc., studentici međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“. 

 

Ad 15. 

Vijeće, uz napomenu da se radi o roku za predaju, a ne obranu rada, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za predaju disertacije 

Ivanu IVANDI, prof., studentu nereformiranog poslijediplomskog studija iz književnosti. 
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Ad 16. 

Vijeće, uz prijedlog da se produženje odobri do 5. lipnja 2019.,  jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja statusa studenta Jeleni KUPSJAK, 

mag. soc. i ethnol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost Ani ŽUVELA, MA, studentici međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

za pisanje disertacije na engleskom jeziku. 

 

Ad 18. 
a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 

„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2017./2018. sljedećim pristupnicima: 

 

Smjer Etnologija i antropologija 

1. Matija Dronjić 

2. Dijana Šabić 

 

Smjer Filologija 

1. Edin Badić 

2. Vedrana Čemerin 

3. Marija Ćubelić 

4. Ines Komljenović 

5. Sandra Ljubas 

6. Iris Mošnja 

7. Lucia Kolega 

8. Ivica Leovac 

9. Goran Smoljanović (uz uvjet dostave dodatnog obrazloženja Vijeća mentora o 

povezanosti znanstvenog polja okvirne teme i izbora u znanstveno zvanje predložene 

mentorice sa studijskim smjerom u koji se predlaže upis pristupnika, odnosno dostave 

odluke o promjeni smjera pristupnika u Interdisciplinarno područje znanosti i 

imenovanju odgovarajućeg komentora)  

10. Tonći Lazibat 

11. Žana Modrić 

 

Smjer Filozofija 

1. Josip Miljak 

2. Lidija Piskač 

3. Martina Matišić 

4. Ivan Milanović-Litre 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Božidar Popović 

2. Ante Lozina 

 

Smjer Povijest umjetnosti 

1. Matevž Remškar 

2. Đurđina Lakošeljac 

3. Magdalena getaldić 

4. Ivana Hanaček 

5. Antonija Tomić 

6. Viktorija Žuvela. 
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b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis na poslijediplomski doktorski studij 

„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2017./2018. sljedećim pristupnicima: 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Blanša Miletić Miodrag  

2. Marija Vičević 

3. Ivana Muža 

 

Smjer Povijest umjetnosti 

1. Josip Bosnić 

2. Martina Brzica. 

 

c) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora pristupnicima za upis uz sljedeće prijedloge: 

 

Smjer Filozofija 

Ivan Milanović-Litre – predlaže se imenovanje komentora iz područja društvenih znanosti, 

polje pedagogija 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti 

Ante Lozina – predlaže se imenovanje predloženog mentora i komentora 2 (nepotreban je 

komentor 1 iz istog znanstvenog područja i polja), uz mogućnost naknadnog imenovanja još 

jednog komentora iz drugog znanstvenog polja ako je potrebno 

 

Smjer Povijest umjetnosti 

Antonija Tomić – predlaže se imenovanje mentora, a komentor se može imenovati tek nakon 

što dostavi dokumentaciju koja nedostaje (obrazloženje i suglasnost matične ustanove). 

 

Ad 19. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 20. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 13.50 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


