
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/14-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/14-05 
Zadar, 12. svibnja 2014. 

Z A P I S N I K 
 
V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. 
održane 12. svibnja 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića bb, III. kat, dvorana 3.6) s 
početkom u 10.05 sati. 
 
Prisutni članovi Vijeća:   
1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, izv. prof. dr. sc. Dijana Vican, 

predsjednica Vijeća 
 
a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. prof. dr. sc. Josip Lisac, 
3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 

 
b) Društveno područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 
 

c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje 
znanosti: 

5. prof. dr. sc. Damir Magaš. 
6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 

 
Odsutni članovi Vijeća: 
1. prof. dr. sc. Izabela Sorić (prethodno se ispričala). 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 
 

Prorektorica izv. prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 
kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće dopune: 

 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Lane BARAĆ, dipl. 

ing., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 
pod naslovom „Definitions and research of authorship across various scholarly disciplines“ 
(„Definicije i istraživanja autorstva u različitim znanstvenim disciplinama“), 
 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane JELEČ, 
prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Die Darstellung der Familie in der österreichischen Prosa der Gegenwart“ („Prikaz obitelji u 
suvremenoj austrijskoj prozi“), 

 
10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Karmen TURČINOV, 

prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Patrijarhalni odnosi moći i njihova subverzija u kulturi Murtera i Kornata od polovine XIX. do 
polovine XX. stoljeća“, 

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

Irene MIKULACO, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja“, 

 
12. Odobrenje upisa Ivani LOZO, prof., na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 

znanosti“ i imenovanje mentora, 



 2

 
13. Mišljenje Vijeća o statusu ugovora o financiranju znanstvenih projekata Sveučilišta u Zadru, 
 
14. Mišljenje Vijeća o Odluci o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene 

djelatnosti na javnim sveučilištima u 2014. godini, 
 
 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 
1. Ovjerovljenje zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 

2013./2014., 
 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Bruna BIJAĐIJE, mag. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološki tragovi nastanka, razvoja i propasti rimske kolonije 
Epidaur“, 

 
3. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ivni ANZULOVIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“,  
 
4. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora mr. sc. Vinku BAKIJI, studentu 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 
lokalnog razvoja“, 

 
5. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Anamariji LUKIĆ, prof., studentici 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 
lokalnog razvoja“, 

 
6. Odobrenje naknadnog upisa Suzani ČULE, dipl. archeol., na poslijediplomski doktorski studij 

„Arheologija istočnog Jadrana“, 
 
7. Odluke o upisu studenata na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“, 
 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Lane BARAĆ, dipl. 

ing., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 
pod naslovom „Definitions and research of authorship across various scholarly disciplines“ 
(„Definicije i istraživanja autorstva u različitim znanstvenim disciplinama“), 

 
9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane JELEČ, 

prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Die Darstellung der Familie in der österreichischen Prosa der Gegenwart“ („Prikaz obitelji u 
suvremenoj austrijskoj prozi“), 

 
10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Karmen TURČINOV, 

prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Patrijarhalni odnosi moći i njihova subverzija u kulturi Murtera i Kornata od polovine XIX. do 
polovine XX. stoljeća“, 

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

Irene MIKULACO, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja“, 

 
12. Odobrenje upisa Ivani LOZO, prof., na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 

znanosti“ i imenovanje mentora, 
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13. Mišljenje Vijeća o statusu ugovora o financiranju znanstvenih projekata Sveučilišta u Zadru, 
 

14. Mišljenje Vijeća o Odluci o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene 
djelatnosti na javnim sveučilištima u 2014. godini, 

 
15. Izvješće o studentskoj evaluaciji poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru, 
 
16. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 
studija u akad. god. 2013./14. 
 
Ad 2.  

Vijeće,  uz sugestiju da vlastita imenica „Epidaur“ u naslovu glasi „Epidaura“, većinom 
glasova (uz tri suzdržana glasa) donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Bruna BIJAĐIJE, mag. archeol., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološki 
tragovi nastanka, razvoja i propasti rimske kolonije Epidaur“. 

 
Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Ivni ANZULOVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“.  

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora mr. sc. Vinku BAKIJI, studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Anamariji LUKIĆ, prof., studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski 
studij „Arheologija istočnog Jadrana“ u akad. god. 2014./2015. Suzani ČULE, dipl. archeol. 
 
Ad 7.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis na međunarodni združeni 
poslijediplomski doktorski studij „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 
2013./2014., s obzirom da ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja, sljedećim pristupnicima: 

1. Gorani Roso i 
2. Zrinki Vladović-Relja. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Lane BARAĆ, dipl. ing., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Definitions and research of authorship 
across various scholarly disciplines“ („Definicije i istraživanja autorstva u različitim znanstvenim 
disciplinama“). 
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane JELEČ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
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studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Die Darstellung der Familie in der österreichischen 
Prosa der Gegenwart“ („Prikaz obitelji u suvremenoj austrijskoj prozi“). 

 
Ad 10. 

Vijeće, uz napomenu izv. prof. dr. sc. Nikole Vuletića kako se u izborima u znanstveno-
nastavna zvanja iz znanstvenog polja etnologije i antropologije ne navodi znanstvena grana, 
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Karmen TURČINOV, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Patrijarhalni odnosi moći i njihova subverzija u kulturi 
Murtera i Kornata od polovine XIX. do polovine XX. stoljeća“ 
 
Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Irene MIKULACO, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kontrastivna analiza 
hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja“. 

 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2013./2014.  te o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 
Ivani LOZO, prof. 

 
Ad 13.  
 Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno dalo mišljenje da bi postojeće ugovore o financiranju 
tri znanstvena projekta trebalo produljiti i na sljedeću godinu,  te ih financirati iz sredstava doznačenih 
za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. 
 
Ad 14.  
 Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno dalo mišljenje da bi sredstva za namjensko 
višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, nakon što se odvoji iznos za postojeća tri 
znanstvena projekta, trebalo raspodijeliti odjelima. 
 
Ad 15.  
 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi zaključak da se Izvješće o studentskoj evaluaciji 
poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru vrati Uredu za osiguravanje kvalitete radi dorade 
naslovne stranice, na kojoj je potrebno navesti naziv akta, nadležni ured te naziv i sastav nadležnog 
povjerenstva. Po dostavi dopunjenog izvješća, isto će se uputiti vijećima poslijediplomskih doktorskih 
studija na razmatranje.  
 
Ad 16.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica završena u 11.20 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:          Prorektorica : 
    Danijela Gašparović, prof.                           Izv prof. dr. sc. Dijana Vican 


