
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-06 
Zadar, 15. lipnja 2022. 

 
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 15. lipnja 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  III. kat, dvorana 3.6) s početkom u 12.05 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. Anita Pavić Pintarić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić  
4. prof. dr. sc. Pavle Valerjev  

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
5. izv. prof. dr. sc. Dino Županović  
 

d) predstavnica studenata doktorskih studija 
6. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. 
 
Odsutni članovi Vijeća: 
1. doc. dr. sc. Daliborka Luketić (prethodno opravdala izostanak) 
2. prof. dr. sc. Maša Surić (prethodno opravdala izostanak) 
3. prof. dr. sc. Ante Uglešić (prethodno opravdao izostanak) 

 
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, 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. 2021./2022.  
 



 2 

2. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Ivana ALDUKA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagori“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Ivana ALDUKA, dipl. arheol. 

 
3. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća 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“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Martine MATIŠIĆ, mag. phil. / mag. educ. phil. i mag. relig. / mag. 
educ. relig. 
 

4. Prijedlog  Senatu za promjenu drugog i trećeg člana stručnog povjerenstva za 
ocjenu disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa, studenta zajedničkog 
poslijediplomskog  doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Učinkovitost državnih poduzeća u Europi na primjeru zračnog prometa“ 
 

5. Prijedlog  Senatu za promjenu drugog člana stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Bože KESIĆA, mag. educ. philol. angl. i mag. educ. hist. art., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do danas“ 
 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Marija PINTARIĆA, mag. (educ.) hist. art. i mag. educ. hist., studenta  
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Naručitelji i umjetnici u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća“  
 

7. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Marijane BIRTIĆ VUČIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenje 
teme disertacije pod naslovom „ESP teachers' identity within the context of 
Croatian higher education: the role of language“ („Identitet nastavnika 
engleskog jezika struke unutar hrvatskog visokoškolskog sustava: uloga 
jezika“) 

 
8. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Ivane HANAČEK, dipl. pov. i dipl. pov. umj., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Socijalno angažirana umjetnost u 
Hrvatskoj između 1929. i 1952.“ 

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

teme disertacije Anamarije GANZE HABJAN, dipl. pov. umj. i talijanistice, 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
pod naslovom „Slikarstvo i animirani film Vlade Kristla nakon 1963.“ 
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10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Jelene GUGIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Korpusna 
analiza kolokacija u hrvatskim pravnim tekstovima i njihovih prijevoda na 
engleski jezik u razdoblju između 1980. i 2020.“ 

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

teme disertacije Lane LOVRENČIĆ, mag. (educ.) phil. i mag. (educ.) hist. art., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
pod naslovom „Epistemološki potencijal privatne fotografske arhive. Slučaj 
Petra Dabca“ 
 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Kristini HABEK, studentici 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 

13. Prijedlog Senatu za promjenu mentora Branki VULIN, dipl. oecc., studentici 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 
14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Željku 

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

 
15. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Ivanu 

BRAUTU, mag. hist. art., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 
 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Petri 
PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, mag. hist. art., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

17. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Petre PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Urbanizam 
srednjovjekovne Rijeke“  
 

18. Odobrenje produženja roka za završetak studija Sanji DRAVINSKI, mag. med. 
techn., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

19. Odobrenje produženja roka za završetak studija Nadi JELIČIĆ, studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 

 
20. Odobrenje produženja roka za završetak studija Katarini KEDAČIĆ BUZINA, 

dipl. ing., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

21. Odobrenje produženja roka za završetak studija Andrei KAŠTELAN, prof., 
studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
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22. Odobrenje produženja roka za završetak studija Tihani KOREN, mag. praesc., 
studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

23. Odobrenje produženja roka za završetak studija Marti MARIČIĆ, mag. art., 
studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

24. Odobrenje produženja roka za završetak studija Marijani MARKOVIĆ, dipl. 
učiteljici, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

25. Odobrenje produženja roka za završetak studija Silvani SRDANOVIĆ 
KALINSKI, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ 
 

26. Odobrenje produženja roka za završetak studija Aneli ŽIDIĆ, studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
 

27. Odobrenje produženja roka za završetak studija Mariji ŽIDIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“ 
 

28. Odobrenje produženja roka za završetak studija sandri ŽULJ CIGIĆ, prof., 
studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 
odgojno-obrazovnom ustanovom“ 

 
29. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ Valentini KOLIĆ PAVIĆ, mag. philol. ital. 
 

30. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“ Danijelu FIŠTREKU, dipl. ing. 
 

31. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Danijela FIŠTREKA, dipl. ing., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ pod naslovom 
„Utjecaj Reinholda Niebuhra na realizam u međunarodnim odnosima“ 

 
32. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ Kristini MATIJEVIĆ, mag. oec. 
 

33. Obavijesti 
 

34. Razno. 
 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika VIII. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2021./2022. 
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Ad 2. 
a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana ALDUKA, dipl. arheol., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagori“; 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivana ALDUKA, dipl. arheol. 
 

Ad 3.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća 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“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Martine MATIŠIĆ, mag. phil. / mag. 
educ. phil. i mag. relig. / mag. educ. relig. 
 
Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
drugog i trećeg člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Roka VULETIĆA, 
dipl. politologa, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Učinkovitost državnih poduzeća u Europi na 
primjeru zračnog prometa“. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
drugog člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Bože KESIĆA, mag. educ. 
philol. angl. i mag. educ. hist. art., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Spomenici u Hrvatskoj od 1991. godine do 
danas“. 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marija PINTARIĆA, mag. (educ.) hist. art. 
i mag. educ. hist., studenta  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Naručitelji i umjetnici u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marijane BIRTIĆ VUČIĆ, prof., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i 
odobrenju teme disertacije pod naslovom „ESP teachers' identity within the context 
of Croatian higher education: the role of language“ („Identitet nastavnika engleskog 
jezika struke unutar hrvatskog visokoškolskog sustava: uloga jezika“). 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivane HANAČEK, dipl. pov. i dipl. 
pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
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znanosti“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Socijalno angažirana 
umjetnost u Hrvatskoj između 1929. i 1952.“ 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Anamarije GANZE 
HABJAN, dipl. pov. umj. i talijanistice, studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Slikarstvo i animirani film Vlade 
Kristla nakon 1963.“ 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Jelene GUGIĆ, prof., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Korpusna analiza kolokacija u hrvatskim pravnim tekstovima i njihovih 
prijevoda na engleski jezik u razdoblju između 1980. i 2020.“ 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Lane LOVRENČIĆ, mag. 
(educ.) phil. i mag. (educ.) hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Epistemološki potencijal privatne 
fotografske arhive. Slučaj Petra Dabca“. 
 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Kristini HABEK, studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“. 

 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
mentora Branki VULIN, dipl. oecc., studentici zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Željku TREZNERU, mag. rel. int. et dip., 
studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
 
Ad 15.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Ivanu BRAUTU, mag. hist. art., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Petri PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, mag. hist. art., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Petre PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, mag. hist. 
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art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Urbanizam srednjovjekovne Rijeke“. 

 
Ad 18. 

Nakon rasprave o izostanku obrazloženja u dijelu zamolbi studenata 
poslijediplomskog specijalističkog studija od Ad. 18. do Ad. 28. (s obzirom da se radi o  
generaciji studenata s istim rokom za završetak studija, prof. dr. sc. Saša Božić 
predlaže skupnu odluku Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija, a u slučaju 
ponavljanja ovakve situacije, smatra da bi trebalo preispitati studijski program; 
prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić obrazlaže kako se u pravilu radi o 
ravnateljima škola i vrtića, koji su zadnje dvije godine vodili svoje ustanove u 
izvanrednim okolnostima, te najavljuje razgovor s voditeljicom studija), Vijeće 
jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija do 1. 
svibnja 2023. Sanji DRAVINSKI, mag. med. techn., studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“. 

 
Ad 19. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Nadi JELIČIĆ, studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“. 
 
Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Katarini KEDAČIĆ BUZINA, dipl. ing., studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“. 

 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Andrei KAŠTELAN, prof., studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“. 
 
Ad 22. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Tihani KOREN, mag. praesc., studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“. 
 
Ad 23.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Marti MARIČIĆ, mag. art., studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“. 
 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Marijani MARKOVIĆ, dipl. učiteljici, studentici 
poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“. 
 
Ad 25. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Silvani SRDANOVIĆ KALINSKI, studentici 
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poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-
obrazovnom ustanovom“. 
 
Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Aneli ŽIDIĆ, studentici poslijediplomskog specijalističkog 
studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“.  
 
Ad 27.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Mariji ŽIDIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“. 
 
Ad 28. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak 
studija do 1. svibnja 2023. Sandri ŽULJ CIGIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 
specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“. 
 
Ad 29. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ Valentini KOLIĆ 
PAVIĆ, mag. philol. ital., upisom V. semestra u ljetnom semestru akad. godine 
2021./2022. 
 
Ad 30. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Danijelu 
FIŠTREKU, dipl. ing., uvjetnim upisom V. semestra u ljetnom semestru akad. godine 
2021./2022. 
 
Ad 31. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Danijela FIŠTREKA, dipl. 
ing., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“ pod naslovom „Utjecaj Reinholda Niebuhra na realizam u međunarodnim 
odnosima“. 
 
Ad 32. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Kristini 
MATIJEVIĆ, mag. oec., ponovnim uvjetnim upisom V. semestra u ljetnom semestru 
akad. godine 2021./2022. 
 
Ad 33. 
 Obavijesti. 
 
Ad 34.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
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Sjednica je završena u 10.35 sati 

 
 
 
 

Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 
 


