
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-10 

Zadar, 16. listopada 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 16. listopada 2017. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 12.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, 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 

 

b) Humanističko područje znanosti:  

4. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić  

 
Odsutni član Vijeća: 

5. prof. dr. sc. Josip Lisac (prethodno opravdao izostanak) 

6. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Izabela Sorić (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 18. dodaju se točke 19. - 21. koje glase: 

 

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

disertacije Maje SOLDO ČILIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Crkvena 

arhitektura od 5. do 15. stoljeća na području zapadne Hercegovine u svjetlu 

arheoloških nalaza“ 

 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Brunu BIJAĐIJI, 

mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Tinu TOMASU, 

dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 
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Dosadašnje točke 19. i 20. postaju točke 22. i 23.: 

 

22. Obavijesti 

 

23. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika XII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 

akad. god. 2016./2017. 

 

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

CAR, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Društveni ideologemi u hrvatskoj 

distopijskoj prozi“ 

 

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

disertacije Maje GRISONIC, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Proizvodnja i trgovina solju na 

istočnom Jadranu u antici“ 

 

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

disertacije Kristine BABIĆ, mag. educ. philol. croat. i mag. educ. hist. art., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Prostorna artikulacija crkvenih svetišta u južnoj Dalmaciji u razdoblju od 5. do kraja 

11. stoljeća“ 

 

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

disertacije Ivane PEŠKAN, dipl. pov. umj. i talijanist, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Urbanizam i arhitektura 

Varaždina u 15. i 16. stoljeću“ 

 

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

disertacije Nermina SALKIĆA, magistra filozofije - znanstveni smjer, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji“ 

 

7. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i imenovanje komentora Aldu ČAVIĆU, prof., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

8. Prijedlog Senatu za promjenu komentora Ivani MIHALJINEC, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“  

 

9.  Prijedlog Senatu za razrješenje komentora mr. sc. Kristini MIOČIĆ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“  

 

10. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Vesne MUHVIĆ-DIMANOVSKI 

mentorstva Ireni Kregar Šegota, prof. 

 

11. Prijedlog Senatu za razrješenje doc. dr. sc. Sanje ŠKIFIĆ komentorstva Ireni Kregar 

Šegota, prof. 
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12. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Helene PERIČIĆ mentorstva Ivanu 

Kardumu, prof. 

 

13. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Željka UVANOVIĆA mentorstva Danijelu 

Dobraniću, mag. philol. germ., i komentorstva Danieli Čančar, prof. 

 

14. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Mithada KOZLIČIĆA mentorstva Antoniji 

Došen, prof. 

 

15. Suglasnost Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. ling., studentu  

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za odobrenje pisanja i 

obrane sinopsisa disertacije te pisanja i obrane disertacije na engleskom jeziku 

 

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

disertacije Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. ling., studentu  

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Tipologija odnosa kategorije akcionalnosti i kategorije glagolskog vida“ („A 

Typology of Aspect-Actionality Interactions“) 

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Goranu 

JOSIFOVSKOM, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Sanji PAŠA, 

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

znanosti“ 

 

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

disertacije Maje SOLDO ČILIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Crkvena 

arhitektura od 5. do 15. stoljeća na području zapadne Hercegovine u svjetlu 

arheoloških nalaza“ 

 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Brunu BIJAĐIJI, 

mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Tinu TOMASU, 

dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

22. Obavijesti 

 

23. Razno. 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika XII. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće, uz prijedlog da se prvom i trećem članu stručnog povjerenstva zamijene 

mjesta, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
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povjerenstva za obranu disertacije Amande CAR, mag. philol. croat., studentice 

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

ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi“. 

  

Ad 3. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da razmotri jezično ispravniji naslov teme 

disertacije, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Maje GRISONIC, mag. archeol., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 

naslovom „Proizvodnja i trgovina solju na istočnom Jadranu u antici“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristine BABIĆ, mag. educ. philol. 

croat. i mag. educ. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Prostorna artikulacija crkvenih svetišta u južnoj Dalmaciji u 

razdoblju od 5. do kraja 11. stoljeća“.  
 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane PEŠKAN, dipl. pov. umj. i 

talijanist, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Urbanizam i arhitektura Varaždina u 15. i 16. stoljeću“. 

  

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nermina SALKIĆA, magistra filozofije - 

znanstveni smjer, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji“. 

   

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu mentora i 

imenovanje komentora Aldu ČAVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 8. 

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi odluku da se točka skine s dnevnog reda 

jer Vijeće mentora poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ nije 

postupilo prema odluci Vijeća poslijediplomskih studija.  

 

Ad 9. 

Vijeće, uz napomenu da predlagač treba dostaviti prijedlog za imenovanje novog 

komentora sa Sveučilišta u Zadru, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

razrješenje komentora mr. sc. Kristini MIOČIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 10. 

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

Vesne MUHVIĆ-DIMANOVSKI mentorstva Ireni Kregar Šegota, prof. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje doc. dr. sc. 

Sanje ŠKIFIĆ komentorstva Ireni Kregar Šegota, prof. 
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Ad 12. 

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

Helene PERIČIĆ mentorstva Ivanu Kardumu, prof. 

 

Ad 13. 

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

Željka UVANOVIĆA mentorstva Danijelu Dobraniću, mag. philol. germ., i komentorstva 

Danieli Čančar, prof. 

 

Ad 14. 

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

Mithada KOZLIČIĆA mentorstva Antoniji Došen, prof. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. 

ling., studentu  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za odobrenje 

pisanja i obrane sinopsisa disertacije te pisanja i obrane disertacije na engleskom jeziku. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. 

i mag. ling., studentu  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Tipologija odnosa kategorije akcionalnosti i kategorije glagolskog vida“ („A 

Typology of Aspect-Actionality Interactions“). 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Goranu JOSIFOVSKOM, prof., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Sanji PAŠA, mag. philol. ital., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Maje SOLDO ČILIĆ, mag. archeol., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 

naslovom „Crkvena arhitektura od 5. do 15. stoljeća na području zapadne Hercegovine u 

svjetlu arheoloških nalaza“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Brunu BIJAĐIJI, mag. archeol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Tinu TOMASU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 22. 

Nije bilo obavijesti.  

 

Ad 23. 

Nije bilo prijedloga za rasparavu. 

 

 

 

Sjednica je završena u 13.10 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


