
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-06 

Zadar, 18. svibnja 2018. 

 

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 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 10.05 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 

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. prof. dr. sc. Damir Magaš  
 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

7. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić (prethodno opravdala izostanak) 

 

Zapisnik vodi: 

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

 Prorektorica 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 27. dodaju se točke 28. i 29. koje glase: 

 

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

disertacije Zvonimira ŠOSTARA, dr. med., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Kontrola sigurnosti i kvalitete 

hrane u uvjetima globalizacije“ 

 

29. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Suzani JURKOVIĆ, dipl. ing., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

Dosadašnje točke 28. i 29. postaju točke 30. i 31.: 

 

30. Obavijesti 

31. Razno. 
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Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2017./2018. 

 

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

KARKOVIĆ TAKALIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Razvoj misterijskih kultova u rimskoj 

provinciji Dalmaciji“ 

 

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

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

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

popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima“ 

 

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

Venese MANAVSKI, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića: odnos 

teologije i književnosti“ 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Sanje PAŠE, 

mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Epsko i lirsko-epsko pjesništvo talijanskog izričaja u Dalmaciji 

u XIX. stoljeću“ 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marija 

SOLJAČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870. – 1898.)“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ardijana 

KASTRATIJA, MA, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „The Role of Civil Society in the Development of 

a Democratic System of Governance in Kosovo“ (“Uloga civilnog društva u razvoju 

demokratskog sustava vlasti u Kosovu“)  

 

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

ANIČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vrelo“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Martine 

JURANOVIĆ TONEJC, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Institucionalni razvoj zaštite pokretne 

umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine“ 

 

10. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Vesne PASCUTTINI-JURAGA, dipl. pov. umj., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske“ 

 

11. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Nenada RIZVANOVIĆA, prof., studenta 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 

naslovom „Pristup oblikovanju nakladničkoga niza i njegova načela“ 

 

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

disertacije Marije PREDOVAN, mag. educ. phil. i mag. paed., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Samoodređenje osobe u filozofskoj misli J.-P. Sartrea“ 

 

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

disertacije Ivančice SLUNJSKI, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Ekološki realizam J. J. Gibsona i 

sociokulturalne afordancije“ 

 

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

disertacije Ane VULELIJE, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tematika tijela i religioznosti u 

proznom korpusu hrvatskih spisateljica 20. i 21. stoljeća“ 

 

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

disertacije Daniela DUJMIĆA, mag. oec., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Pomorski Dubrovnik 1918. – 

1941.“ 

 

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

disertacije Tome MARELIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Točnost prikaza 

Jadranskog mora na portulanskim kartama“ 

 

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

disertacije Ninoslava GREGURIĆ-BAJZE, mag. iur., studenta zajedničkog 

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

strateški menadžment“ 

 

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

disertacije Valentine KEBLAR, mag. rel. int. et dipl., studentice zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Međunarodna konkurentnost i održivost hrvatskog nautičkog turizma u novoj 

ekonomiji“ 

 

19. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Ivice VIGATA mentorstva Nikolini 

ČAKARUN, mag. philol. croat., na poslijediplomskom doktorskom studiju 

„Humanističke znanosti“  

 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Jeleni IVELIĆ, dipl. učitelju 

duhovnosti, studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“  

 

21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Anamariji LUKIĆ, prof., studentici 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog 

i lokalnog razvoja“  

 

22. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. art. Antoniji GLUHAN, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
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23. Suglasnost Maji GRISONIC, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“ za pisanje disertacije na engleskom jeziku i 

prijedlog Senatu za odobrenje teme disertacije pod engleskim naslovom „Salt 

exploitation and trade in the Eastern Adriatic in Classical Antiquity“  

 

24. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ Krešimiru MIJIĆU, mag. archeol. et hist. 

 

25. Odobrenje prijelaza na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u 

ljetnom semestru akad. god. 2017./2018. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i 

komentora pristupnici Lidiji BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i filozofu 

 

26. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u ljetnom 

semestru akad. god. 2017./2018. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora pristupnici 

Camilli GRANZOTTO 

 

27. Odobrenje retrogradnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ Ani RADOVIĆ KAPOR 

 

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

disertacije Zvonimira ŠOSTARA, dr. med., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Kontrola sigurnosti i kvalitete 

hrane u uvjetima globalizacije“ 

 

29. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Suzani JURKOVIĆ, dipl. ing., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

30. Obavijesti 

 

31. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VIII. 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 Palme KARKOVIĆ TAKALIĆ, mag. archeol., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Razvoj 

misterijskih kultova u rimskoj provinciji Dalmaciji“.  

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Zlatka BUKAČA, mag. philol. angl. i mag. soc., studenta 

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

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

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Venese MANAVSKI, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Dialogus de laudibus Herculis 

Marka Marulića: odnos teologije i književnosti“. 
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Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Sanje PAŠE, mag. philol. ital., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Epsko i 

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

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Marija SOLJAČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Književni prilozi u Katoličkoj 

Dalmaciji (1870. – 1898.)“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje Ardijana 

KASTRATIJA, MA, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „The Role of Civil Society in the Development of a 

Democratic System of Governance in Kosovo“ (“Uloga civilnog društva u razvoju 

demokratskog sustava vlasti u Kosovu“).  

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Luke ANIČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kvarnerski glagoljski spomenici 

kao historijsko vrelo“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Martine JURANOVIĆ TONEJC, dipl. pov. umj., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. 

godine“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vesne PASCUTTINI-

JURAGA, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području 

sjeverozapadne Hrvatske“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nenada 

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

prijenos informacija“, pod naslovom „Pristup oblikovanju nakladničkoga niza i njegova 

načela“.  

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marije PREDOVAN, mag. educ. phil. i 

mag. paed., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Samoodređenje osobe u filozofskoj misli J.-P. Sartrea“. 
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Ad 13. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se u naslovu termin „sociokulturalne“ 

zamijeni s terminom „sociokulturne“ te da se razmisli o izbjegavanju kratice imena, 

jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za 

ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivančice SLUNJSKI, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Ekološki realizam J. J. Gibsona i 

sociokulturalne afordancije“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ane VULELIJE, mag. philol. croat., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Tematika tijela i religioznosti u proznom korpusu hrvatskih spisateljica 20. i 21. stoljeća“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Daniela DUJMIĆA, mag. oec., studenta 

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

naslovom „Pomorski Dubrovnik 1918. – 1941.“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tome MARELIĆA, mag. geogr., 

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

naslovom „Točnost prikaza Jadranskog mora na portulanskim kartama“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ninoslava GREGURIĆ-BAJZE, mag. 

iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 

naslovom „Globalni strateški menadžment“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Valentine KEBLAR, mag. rel. int. et 

dipl., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 

pod naslovom „Međunarodna konkurentnost i održivost hrvatskog nautičkog turizma u novoj 

ekonomiji“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje izv. prof. dr. 

sc. Ivice VIGATA mentorstva Nikolini ČAKARUN, mag. philol. croat., na 

poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Jeleni IVELIĆ, dipl. učitelju duhovnosti, studentici zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Anamariji LUKIĆ, prof., studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“  
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Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta mr. art. Antoniji GLUHAN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“.  

  

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost Maji GRISONIC, mag. archeol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ za pisanje disertacije na 

engleskom jeziku i jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje teme 

disertacije pod engleskim naslovom „Salt exploitation and trade in the Eastern Adriatic in 

Classical Antiquity“.  

 

Ad 24.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ Krešimiru MIJIĆU, mag. archeol. et hist. 

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju prijelaza na poslijediplomski doktorski 

studij „Humanističke znanosti“ u ljetnom semestru akad. god. 2017./2018. i prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje mentora i komentora pristupnici Lidiji BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. 

pov. umj. i filozofu, uz uvjet da predlagač prethodno izvrši ispravak priznavanja ECTS 

bodova s matičnog studija (pristupnici ne mogu biti priznata 183 ECTS boda) i Vijeću i 

Senatu ponovno uputi prijedlog u skladu s navedenim uvjetom. 

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski 

studij „Humanističke znanosti“ u ljetnom semestru akad. god. 2017./2018. i prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje mentora pristupnici Camilli GRANZOTTO. 

 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju retrogradnog upisa na zajednički 

poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni odnosi“ Ani RADOVIĆ KAPOR. 

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Zvonimira ŠOSTARA, dr. med., 

studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 

naslovom „Kontrola sigurnosti i kvalitete hrane u uvjetima globalizacije“. 

 

Ad 29. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje imenovanje 

mentora Suzani JURKOVIĆ, dipl. ing., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 30. 

Nije bilo obavijesti. 

Ad 31. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica je završena u 11.10 sati. 

 

           Zapisnik sastavila:                   Prorektorica: 

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


