
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-06 
Zadar, 16. lipnja 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
IX. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u srijedu 16. lipnja 2021. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 10.15 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: 
- 
 

b) Društveno područje znanosti:  
2. prof. dr. sc. Saša Božić   
3. prof. dr. sc. Igor Radeka  

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
4. prof. dr. sc. Toni Bielić  
5. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus (priključio se tijekom rasprave o Ad 4.) 
 
Odsutni član Vijeća: 
6. prof. dr. sc. Rafaela Božić  
7. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 
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 (uz 
napomenu da donošenje odluke o zamolbi Mire Muhoberac, odgođeno na prošloj 
sjednici, nije pripremljeno zbog trenutne nemogućnosti dobivanja informacija s 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu), Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija 
u akad. god. 2020./2021.  
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2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Ivane LOZO, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tipografija i imenovanje u 
turističkom oglašavanju“  

 
3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

Marije PERIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. philol. angl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u njemačkom 
i hrvatskom jeziku (na primjeru mrežnih komentara izborne kampanje)“ 
 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Frana DOMAZETOVIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih 
tehnologija“ 
 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Ivane RUBIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom „Akademska i socijalna 
uključenost kao prediktor uspjeha i završnosti studenata“ 
 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Dore RUBINIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Pružanje pomoći 
studentima u procesu traženja informacija: modaliteti sudjelovanja 
knjižničara“  

 
7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Martine MATIŠIĆ, mag. phil./mag. educ. phil. i mag. relig./mag. educ. relig., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Popularizirana filozofija i filozofija popularnih pojava u 
srednjoškolskom obrazovanju“ 
 

8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Alena TOMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Misliti u metaforama. Između 
konceptualne i apsolutne metafore“ 

 
9. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Ane RADOVIĆ-KAPOR, studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „The Role of Montenegrin 
Diplomats in the Independence of Montenegro 2003. – 2006.“ („Uloga 
crnogorskih diplomata u stjecanju neovisnosti Crne Gore 2003. – 2006.“) 

 
10. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Martine VUKAŠINE, univ. spec. oec., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog 
razvoja“ 
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11. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Valentine DAČNIK, prof. pov. umj. i dipl. etnol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Smotre folklora kao mjesta suvremenog predstavljanja i poticanja 
održivosti tradicijske kulture“ 

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

teme disertacije Ante ORLOVIĆA, mag. hist. art., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Izložba Čovjek i 
more u kontekstu srodnih manifestacija međunarodnih izložbi fotografije“ 

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

teme disertacije Nevenke ŠARČEVIĆ, mag. hist. art., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Umjetnički opus Zlatka Šulentića“ 

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

teme disertacije Blanke ČOP, mag. soc., studentice združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 
razvoja“, pod naslovom „Karijere žena u nestandardnim oblicima rada i 
zaposlenosti: iskustva samozaposlenih žena u Dalmaciji“ 

 
15. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Tanji ĐURIĆ, mag. prim. educ., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Blanki RUNTIĆ, dipl. učiteljici, 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“ 

 
17. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i teme disertacije Stipi ČAČIJI, mag. 

rel. int. et dip., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“ 

 
18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ivoni DRAŠIĆ ŠARIĆ, 

univ. spec. pol., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“ 

 
19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Igoru ZOVAKU, mag. rel. int. et dip., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“ 

 
20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Nikolini 

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

21. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatanog produženja statusa studenta Ivanu 
ALDUKU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 
 

22. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatanog produženja statusa studenta Zrinki 
BANIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 
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23. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatanog produženja statusa studenta Ivanu 
BRAUTU, mag. hist art., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 
 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatanog produženja statusa studenta mr. art. 
Antoniji GLUHAN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

 
25. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatanog produženja statusa studenta Petri 

PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, mag. hist. art., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

26. Prijedlog Senatu za odobrenje obnove statusa studenta Ivi ANČIĆ, univ. spec. 
oec., ponovnim upisom VI. semestra na zajedničkom poslijediplomskom 
doktorskom studiju „Međunarodni odnosi“ 
 

27. Suglasnost za izradu disertacije na engleskom jeziku Gordanu MASLOVU, 
prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ i prijedlog Senatu za odobrenje teme disertacije na engleskom 
jeziku pod naslovom „Culture in the age of biopower“ 
 

28. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“ mr. Goranu BRADIĆU 
 

29. Odobrenje dodatnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u 
odgoju i obrazovanju“ u akad. god. 2020./2021.  
 

30. Prihvaćanje prijedloga plana sjednica u akad. godini 2021./2022. 
 

31. Obavijesti 
 

32. Razno. 
 

 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika VIII. 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 Ivane LOZO, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanju“ 
 
Ad 3.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marije PERIĆ, mag. educ. philol. germ. i 
mag. educ. philol. angl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Deminutivi i augmentativi kao 
evaluativna sredstva u njemačkom i hrvatskom jeziku (na primjeru mrežnih 
komentara izborne kampanje)“ 
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Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Frana DOMAZETOVIĆA, mag. geogr., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem 
geoprostornih tehnologija“ 
 
Ad 5.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivane RUBIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod 
naslovom „Akademska i socijalna uključenost kao prediktor uspjeha i završnosti 
studenata“ 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Dore RUBINIĆ, mag. bibl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 
naslovom „Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija: modaliteti 
sudjelovanja knjižničara“ 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Martine MATIŠIĆ, mag. phil./mag. educ. 
phil. i mag. relig./mag. educ. relig., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Popularizirana filozofija i filozofija 
popularnih pojava u srednjoškolskom obrazovanju“ 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Alena TOMIĆA, prof., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Misliti u metaforama. Između konceptualne i apsolutne metafore“ 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ane RADOVIĆ-KAPOR, studentice 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „The Role of Montenegrin Diplomats in the Independence of Montenegro 
2003. – 2006.“ („Uloga crnogorskih diplomata u stjecanju neovisnosti Crne Gore 
2003. – 2006.“) 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Martine VUKAŠINE, univ. spec. oec., 
studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“, pod naslovom „Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
poticanju regionalnog razvoja“ 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Valentine DAČNIK, prof. 
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pov. umj. i dipl. etnol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Smotre folklora kao mjesta suvremenog 
predstavljanja i poticanja održivosti tradicijske kulture“ 
 
Ad 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ante ORLOVIĆA, mag. hist. 
art., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Izložba Čovjek i more u kontekstu srodnih manifestacija međunarodnih 
izložbi fotografije“ 
 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Nevenke ŠARČEVIĆ, mag. 
hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Umjetnički opus Zlatka Šulentića“ 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Blanke ČOP, mag. soc., 
studentice združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 
regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Karijere žena u nestandardnim 
oblicima rada i zaposlenosti: iskustva samozaposlenih žena u Dalmaciji“ 

 
Ad 15. 
 Vijeće, nakon rasprave u kojoj je ukazano na priloženu odluku Senata iz 
travnja 2020. kojom se, s obzirom na naziv okvirne teme disertacije, predlaže 
aktivnije uključivanje stručnjaka iz odgojno-obrazovnog područja, jednoglasno 
donosi odluku o vraćanju predlagaču prijedloga za imenovanje komentora Tanji 
ĐURIĆ, mag. prim. educ., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 
 
Ad 16. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Blanki RUNTIĆ, dipl. učiteljici, studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 
 
Ad 17. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
mentora i teme disertacije Stipi ČAČIJI, mag. rel. int. et dip., studentu zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 
Ad 18. 
 Vijeće, nakon rasprave u kojoj je istaknuto da „analiza“ ne može biti predmet 
doktorskog rada te da je termin „uspješniji“ neodgovarajući, jednoglasno donosi 
odluku o vraćanju predlagaču prijedloga za imenovanje mentora i komentora Ivoni 
DRAŠIĆ ŠARIĆ, univ. spec. pol., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“, s molbom da se naslov okvirne teme doradi 
(potrebno ga je skratiti te izostaviti termine „analiza“ i „uspješniji“).  
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Ad 19. 
 Vijeće,  nakon rasprave u kojoj je istaknuto da „analiza“ ne može biti predmet 
doktorskog rada, jednoglasno donosi odluku o vraćanju predlagaču prijedloga za 
imenovanje mentora Igoru ZOVAKU, mag. rel. int. et dip., studentu zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, s molbom da se 
naslov okvirne teme doradi. 
  
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Nikolini PEŠI PAVLOVIĆ, mag. bibl., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ 
 
Ad 21. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta studentu Ivanu ALDUKU, dipl. arheol., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 22. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta studentici Zrinki BANIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 23. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta studentu Ivanu BRAUTU, mag. hist art., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 24. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta studentici mr. art. Antoniji GLUHAN, 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 25.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta studentici Petri PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, mag. 
hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 26. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
obnove statuda studenta studentici Ivi ANČIĆ, univ. spec. oec., ponovnim upisom VI. 
semestra na zajedničkom poslijediplomskom doktorskom studiju „Međunarodni 
odnosi“ 
 
Ad 27. 
           Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu disertacije na 
engleskom jeziku Gordanu MASLOVU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ i prihvaćanju prijedloga za odobrenje teme 
disertacije na engleskom jeziku pod naslovom „Culture in the age of biopower“ 
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Ad 28. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ mr. 
Goranu BRADIĆU uvjetnim upisom u VI. semetar u ljetnom semestru akad. godine 
2020./2021.   
 
Ad 29.  

a) Vijeće, na temelju  ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju dodatnog upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija 
Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u akad. god. 2020./2021. sljedećim 
pristupnicima: 
 
1. Šime Barbaroša 
2. Alma Mimica. 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se pristupnici Ljubici Kovač ne odobri 

upis na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u 
akad. god. 2020./2021. zbog nepotpune prijavne dokumentacije. 

 
Ad 30. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga plana sjednica u 
akad. godini 2021./2022. 
 
Ad 31. 
 Nije bilo obavijesti. 
 
Ad 32.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
 

Sjednica je završena u 10.50 sati. 
 

 
Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

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


