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Zadar, 17. listopada 2016. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 17. listopada 2016. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 12.08 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Josip Lisac 

3. Nikola Vuletić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Izabela Sorić 

5. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

 

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

područje znanosti: 

6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić 

7. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

 

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, Vijeće jednoglasno 

utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2015./2016. 

 

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

BURIĆ ĆENAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“,  pod naslovom „Dokumentalistički pristup i obrada 

informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvoga svjetskog rata“ 

 

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

LJEVAK LEBEDA, dipl. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Nakladnički vidovi 

oblikovanja udžbenika“ 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Duška 

MARUŠIĆA, mag. geogr. i hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Utjecaj litoralizacije na 

suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja“ 

 

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

disertacije Sandre SKENDŽIĆ, univ. spec. oec., studentice poslijediplomskog 

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

knjižnih klubova i franšiza u nakladničkom poslovanju“ 

 

6. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Marku 

RAPANU, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ 

 

7. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Vlatki IVIĆ, prof. 

 

8. Odobrenje nastavka prekinutog međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Blanki ČOP, mag. 

soc. 

 

9. Odobrenje nastavka prekinutog međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Mariji ŠARIĆ, mag. 

soc. i mag. educ. philol. angl. 

 

10. Prijedlog Senatu za usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

poslijediplomskim studijima 

 

11. Obavijesti 

 

12. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2015./16. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Katice BURIĆ ĆENAN, prof., studentice 

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

„Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do 

Prvoga svjetskog rata“. 

 

Ad 3. 

Vijeće, uz prijedlog da se umjesto doc. dr. sc. Marijane Tomić, za prvog člana 

povjerenstva imenuje didaktičar prof. dr. sc. Igor Radeka, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane 

LJEVAK LEBEDA, dipl. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Nakladnički vidovi oblikovanja udžbenika“. 
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Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Duška MARUŠIĆA, mag. geogr. i hist., studenta 

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

naslovom „Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog 

priobalja“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Sandre SKENDŽIĆ, univ. spec. oec., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 

naslovom „Uloga knjižnih klubova i franšiza u nakladničkom poslovanju“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Marku RAPANU, dipl. ing., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Vlatki IVIĆ, prof. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

Blanki ČOP, mag. soc. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

Mariji ŠARIĆ, mag. soc. i mag. educ. philol. angl. 

  

Ad 10. 

Vijeće, uz prijedlog da se u članku 6. stavak 3. izostavi riječ „situaciju“ tako da stavak 

glasi: „Stjecanje akademskog stupnja završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija kako 

je navedeno u stavku 1. odnosi se jednako i na stjecanje doktorata znanosti bez upisivanja 

doktorskog studija“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za usvajanje 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studijima. 

 

Ad 11. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 12. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 12.53 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


