
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-06 

Zadar, 18. svibnja 2017. 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 18. svibnja 2017. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 10.10 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

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

područje znanosti: 

2. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić 

3. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

Članovi Vijeća koji su na sjednici sudjelovali elektroničkim putem (korespondencija u 

prilogu): 

b) Humanističko područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Josip Lisac  

5. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić  

 

c) Društveno područje znanosti:  

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić  

7. prof. dr. sc. Izabela Sorić.   

 
 

Zapisnik vodi: 

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

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

utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće 

izmjene i dopune dnevnog reda: 

 

Iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase: 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Mate 

JURICA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju“ 

 

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

disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Efikasnost državnih 

poduzeća u Europi na primjeru zračnog prijevoza“ 
 

Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 10. i 11.: 

 

10. Obavijesti 

 

11. Razno. 

 



 2 

 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika VII. redovite i VIII. izvanredne sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./2017. 

 

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

KASALA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Međunarodni pogledi na krizu u 

Jugoslaviji 1980. – 1987.“ 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivanu BURAZINU, mag. forens., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Josipu ŽGELI, mag. theol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“ 

 

5. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“ Mateju GABRILU, mag. hist.   
 

6. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i razrješenje komentora Mateju GABRILU, 

mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“   

 

7. Odobrenje naknadnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ u akad. godini 2016./2017.  

 

8.  Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Mate 

JURICA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju“ 

 

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

disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Efikasnost državnih 

poduzeća u Europi na primjeru zračnog prijevoza“. 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VII. redovite i VIII. izvanredne sjednice 

Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./17. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Branka KASALA, mag. hist., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Međunarodni 

pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980. – 1987.“. 

 

Ad 3. 

Vijeće većinom glasova (uz dva glasa protiv i jedan suzdržan glas) donosi odluku o 

prihvaćanju obrazloženja okvirne teme te prijedloga za imenovanje mentora Ivanu 

BURAZINU, mag. forens., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ 
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Ad 4. 

Vijeće većinom glasova (uz dva suzdržana glasa) donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje komentora Josipu ŽGELI, mag. theol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“. 
 

Ad 5. 

Vijeće, uz prihvaćanje ispravka odluke Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija 

(ispravak se odnosi na obvezu plaćanja školarine), jednoglasno donosi odluku o odobrenju 

nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ Mateju GABRILU, mag. hist.   

 

Ad 6. 

Vijeće većinom glasova (uz dva suzdržana glasa) donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za promjenu mentora i razrješenje komentora Mateju GABRILU, mag. hist., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

 Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na zajednički 

poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u akad. godini 2016./2017. sljedećim 

pristupnicima: 

 

1. Andrea Bengez 

2. Ivan Budimir 

3. Krešimir Nevistić 

4. Ana Radović Kapor (uz uvjet dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o akademskom 

priznavanju inozemne kvalifikacije) 

5. Dragutin Vurnek. 

  

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Mate JURICA, prof., studenta poslijediplomskog 

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

tiskanom i digitalnom okruženju“.  

 

Ad 9. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da povede računa o odgovarajućem 

prijevodu riječi „efikasnost“ na hrvatski jezik (predlaže se riječ „učinkovitost“), te da se 

naslov u tom smislu definira u izvješću s obrane sinopsisa, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa, studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Efikasnost državnih poduzeća u 

Europi na primjeru zračnog prijevoza“. 

 

Ad 23. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 25. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica je završena u 10.50 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


