
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-06 

Zadar, 16. lipnja 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

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

dvorana 2.3) s početkom u 12.00 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 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić  

5. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti:  

6. prof. dr. sc. Toni Bielić  

7. prof. dr. sc. Damir Magaš  

 

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, predlaže sljedeću dopunu 

dnevnog reda:  

 

Iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi: 

 

Prijedlog  Senatu za razrešenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva 

za ocjenu i obranu teme disertacije mr. Gorana BRADIĆA, studenta zajedničkog 

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

diplomacije na vanjskotrgovinsku politiku zemlje: slučaj Bosne i Hercegovine“ 

 

Dosadašnje točke 19. i 20. postaju točke 20. i 22.: 

 

19. Obavijesti 

 

20. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  
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D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2019./2020. 

 

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

ŠITINE, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj biskupiji“ 

 

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

PRANJIĆA, dipl. pov. umj., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do 

baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom“ 

 

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

disertacije Mate BOBANOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Biograd od 15. do 18. stoljeća“ 

 

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

disertacije Frana DOMAZETOVIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 

„Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija“ 

 

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

disertacije Adriana KNEŽEVIĆA, mag. hist. et sociol., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Ideološke i 

političke mijene u Narodnoj (hrvatskoj) stranci (1879. – 1905.)“ 

 

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

disertacije Dragutin-Stjepana KOŠTRE, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „HSS u Dalmaciji 1923. 

do 1941. – povijest, pokret i ideologija“ 

 

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

disertacije Frane VRKIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Zadar 1980-ih (svakodnevnica 

u sutonu samoupravnog socijalizma)“ 

 

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

disertacije Petre VRUČINE, mag. hist., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Gospodarski sustav 

Zagrebačkog kaptola u 14. i 15. stoljeću“ 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Ivi PETER-DRAGAN, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivanu BRAUTU, mag. hist. 

art., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Atili LUKIĆU, mag. soc. i 

mag. educ. phil., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
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13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Gordanu MASLOVU, prof., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Eugenu MOTUŠIĆU, dipl. 

pov. umj. i dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta mr. art. Antoniji 

GLUHAN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Viktoriji KUDRI 

BEROŠ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

17. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„međunarodni odnosi“ Ivoni DRAŠIĆ ŠARIĆ, univ. spec. pol. 

 

18. Očitovanje Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na 

zamolbu pristupnice Helene HORŽIĆ, mag. prim. educ., za detaljnije objašnjenje odluke 

o neodobravanju upisa na studij 

 

19. Prijedlog  Senatu za razrešenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. Gorana BRADIĆA, studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Utjecaj diplomacije na vanjskotrgovinsku politiku zemlje: slučaj Bosne i Hercegovine“ 

 

20. Obavijesti 

 

21. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2019./20. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ane ŠITINE, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u 

Šibenskoj biskupiji“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Silvija PRANJIĆA, dipl. pov. umj., studenta 

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

i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje 

kamenom“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Mate BOBANOVIĆA, prof., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Biograd od 15. do 18. stoljeća“. 
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Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Frana DOMAZETOVIĆA, mag. geogr., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Adriana KNEŽEVIĆA, mag. hist. et sociol., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Ideološke i političke mijene u Narodnoj (hrvatskoj) stranci (1879. – 1905.)“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dragutin-Stjepana KOŠTRE, prof., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „HSS u Dalmaciji 1923. do 1941. – povijest, pokret i ideologija“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Frane VRKIĆA, mag. hist., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Zadar 1980-ih (svakodnevnica u sutonu samoupravnog socijalizma)“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Petre VRUČINE, mag. hist., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Gospodarski sustav Zagrebačkog kaptola u 14. i 15. stoljeću“. 

  

Ad 10. 

Vijeće, uz napomenu da bi u sažetku okvirne teme disertacije trebalo ispraviti 

tipfelere, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora Ivi 

PETER-DRAGAN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Ivanu BRAUTU, mag. hist. art., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Atili LUKIĆU, mag. soc. i mag. educ. phil., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Gordanu MASLOVU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 
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Ad 14.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Eugenu MOTUŠIĆU, dipl. pov. umj. i dipl. arheol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta mr. art. Antoniji GLUHAN, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Viktoriji KUDRI BEROŠ, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Ivoni DRAŠIĆ ŠARIĆ, univ. 

spec. pol., ponovnim upisom III. semestra u ljetnom semestru akad. godine 2019./2020. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju Očitovanja Vijeća poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na zamolbu pristupnice Helene HORŽIĆ, mag. 

prom. educ., za detaljnije objašnjenje odluke o neodobravanju upisa na studij.  

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrešenje dosadašnjeg 

na vlastiti zahtjev i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije mr. Gorana BRADIĆA, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Utjecaj diplomacije na vanjskotrgovinsku 

politiku zemlje: slučaj Bosne i Hercegovine“. 

 

Ad 20. 

Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 21. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 12.15 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 


