
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-02 

Zadar, 17. veljače 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2019./2020. održane 17. veljače 2020. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) 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. Rafaela Božić 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić  

5. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti:  

6. prof. dr. sc. Toni Bielić  

7. prof. dr. sc. Damir Magaš  

 

Zapisnik vodi: 

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, predlaže sljedeću dopunu 

dnevnog reda:  

 

Iza točke 35. dodaje se točka 36. koja glasi: 

 

36. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Anđelki 

VISKOVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ 

 

Dosadašnje točke 36. i 37. postaju točke 37. i 38.: 

 

37. Obavijesti 

 

38. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  
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D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2019./2020. 

 

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

CESARIKA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimska vojska u provinciji Dalmaciji 

od Augustova do Hadrijanova principata“ 

 

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

OŠTARIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Ekologija jezične raznolikosti Zadra“ 

 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marijana 

ČIPČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Društveno-političke prilike i gospodarstvo u 

Trogiru od 1918. do 1941. godine“ 

 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Filipa 

ŠIMETINA ŠEGVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 

– poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Vlast, politika i kultura u banskoj 

Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine“ 

 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Valentine 

KEBLAR, mag. rel. int. et dipl., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Analiza povezanosti implementacije 

održivog razvoja i konkurentnosti hrvatskih marina“ 

 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Edina BADIĆA, mag. philol. angl. i mag. philol. suet., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Strategije prevođenja tabua u hrvatskim prijevodima anglofone dječje književnosti“ 

 

8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Vedrane ČEMERIN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Istraživanje procesa redakture u 

podslovljavanju“ 

 

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

disertacije Alvijane KLARIĆ, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Fonološke i 

morfonološke značajke govora buzetskoga dijalekta“ 

 

10. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Dine KOPROLČEC, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija  

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Novohistoristički diskurs u djelima Ivane 

Šojat“ 
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11. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Đurđine LAKOŠELJAC, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Šibensko zlatarstvo 14. i 

15. stoljeća“ 

 

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

disertacije dr. sc. Tonćija LAZIBATA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Tema grada u poeziji Dragutina 

Tadijanovića“ 

 

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

disertacije mr. sc. Ivice LEOVCA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Die Darstellung der Donauschwaben in der 

deutschsprachigen Prosa der Gegenwart“ („Prikaz Podunavskih Švaba u suvremenoj 

prozi na njemačkom jeziku“) 

 

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

disertacije Sandre LJUBAS, mag. philol. germ. i mag. philol. suet., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Metode vrednovanja strojnih prijevoda prema kriteriju razumljivosti“ 

 

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

disertacije Antonije PINTARIĆ, mag. educ. philol. angl. i mag. philol. russ., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Metaforičke realizacije koncepta ŽIVOT u ruskim proznim djelima 

staljinističkog perioda“ 

 

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

disertacije mr. sc. Nikole RAŠIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Sociolingvistički kontekst romskog jezika u 

Hrvatskoj s osvrtom na zapise Luke Lukića iz 1901. godine“ 

 

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

disertacije Ive BLAŽEVIĆ, univ. spec. oec., studentice zajedničkog  

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

Republike Hrvatske s Ruskom Federacijom od osamostaljenja Republike Hrvatske do 

danas“ 

 

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

disertacije Marka PILIĆA, mag. forens., studenta zajedničkog  poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Sigurnost sustava umjetne 

inteligencije u međunarodnom pomorskom prometu“ 

 

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

disertacije Martine VUKAŠINE, mag. oec., studentice zajedničkog  poslijediplomskog 
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doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Uloga Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog razvoja“ 

 

20. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Mladena JURIŠIĆA i doc. dr. sc. Jusufa 

TOPOLJAKA komentorstva Mirku BARADI, mag. geogr., na poslijediplomskom 

doktorskom studiju „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

21. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg mentora i imenovanje novog mentora i  

komentora Frani VRKIĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorâ Andrei BENGEZ, mag. rel. int. 

et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“ 

 

23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Josipu ŽGELI, 

mag. theol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivani PEŠKAN, 

dipl. pov. umj. i talijanistici, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

 

25. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog produženja roka za predaju disertacije Ivani 

RENIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

26. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ani ŠITINI, 

mag. hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

27. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Andrei 

KATAVIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“ 

 

28. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Aniti BRAKUS KEDŽO, 

mag. educ. hist. art., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

29. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta mr. sc. Heleni 

MILJEVIĆ PAVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ 

  

30. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Marku RAPANU, dipl. 

ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

31. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog produženja statusa studenta Ivani KRTINIĆ, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
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32. Suglasnost za pisanje i obranu teme disertacije te pisanje i obranu disertacije na 

talijanskom jeziku Camilli GRANZOTTO, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“  

 

33. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Camille GRANZOTTO, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Testi volgari spalatini della prima metà del 

Quattrocento“ („Splitski italoromanski tekstovi prve polovice 15. stoljeća“)  

 

34. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Gordani GOLUBIĆ, mag. iur. 

 

35. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Joshui KALČIĆU, mag. soc. 

 

36. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Anđelki 

VISKOVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ 

 

37. Obavijesti 

 

38. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2019./20. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Nikole CESARIKA, mag. archeol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 

„Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principata“.  

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Antonija OŠTARIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Ekologija jezične raznolikosti 

Zadra“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Marijana ČIPČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Društveno-

političke prilike i gospodarstvo u Trogiru od 1918. do 1941. godine“. 

  

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Filipa ŠIMETINA ŠEGVIĆA, prof., studenta 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Vlast, politika i kultura u banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903. godine“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Valentine KEBLAR, mag. rel. int. et dipl., studentice 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Analiza povezanosti implementacije održivog razvoja i konkurentnosti hrvatskih marina“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Edina BADIĆA, mag. philol. angl. i mag. 

philol. suet., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Strategije prevođenja tabua u hrvatskim prijevodima anglofone dječje 

književnosti“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Vedrane ČEMERIN, prof., studentice 

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

procesa redakture u podslovljavanju“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Alvijane KLARIĆ, mag. philol. croat., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Fonološke i morfonološke značajke govora buzetskoga dijalekta“.  

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dine KOPROLČEC, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Novohistoristički diskurs u djelima Ivane Šojat“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Đurđine LAKOŠELJAC, mag. hist. art., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije dr. sc. Tonćija LAZIBATA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Tema grada 

u poeziji Dragutina Tadijanovića“ 
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Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Ivice LEOVCA, studenta 

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

Darstellung der Donauschwaben in der deutschsprachigen Prosa der Gegenwart“ („Prikaz 

Podunavskih Švaba u suvremenoj prozi na njemačkom jeziku“). 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Sandre LJUBAS, mag. philol. germ. i mag. 

philol. suet., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Metode vrednovanja strojnih prijevoda prema kriteriju razumljivosti“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Antonije PINTARIĆ, mag. educ. philol. angl. 

i mag. philol. russ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“,  pod naslovom „Metaforičke realizacije koncepta ŽIVOT u ruskim proznim 

djelima staljinističkog perioda“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Nikole RAŠIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Sociolingvistički kontekst romskog jezika u Hrvatskoj s osvrtom na zapise Luke Lukića iz 

1901. godine“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ive BLAŽEVIĆ, univ. spec. oec., 

studentice zajedničkog  poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod 

naslovom „Odnosi Republike Hrvatske s Ruskom Federacijom od osamostaljenja Republike 

Hrvatske do danas“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marka PILIĆA, mag. forens., studenta 

zajedničkog  poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Sigurnost sustava umjetne inteligencije u međunarodnom pomorskom prometu“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Martine VUKAŠINE, mag. oec., studentice 

zajedničkog  poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog razvoja“. 
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Ad 20. 

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

Mladena JURIŠIĆA i doc. dr. sc. Jusufa TOPOLJAKA komentorstva Mirku BARADI, mag. 

geogr., na poslijediplomskom doktorskom studiju „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

mentora i imenovanje novog mentora i  komentora Frani VRKIĆU, mag. hist., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentorâ Andrei BENGEZ, mag. rel. int. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Josipu ŽGELI, mag. theol., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ivani PEŠKAN, dipl. pov. umj. i talijanistici, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje naknadnog 

produženja roka za predaju disertacije Ivani RENIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ani ŠITINI, mag. hist. art., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Andrei KATAVIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Aniti BRAKUS KEDŽO, mag. educ. hist. art., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 29. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
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 Ad 30. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Marku RAPANU, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 31. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje naknadnog 

produženja statusa studenta Ivani KRTINIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 32. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za pisanje i obranu teme 

disertacije te pisanje i obranu disertacije na talijanskom jeziku Camilli GRANZOTTO, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

  

Ad 33. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Camille GRANZOTTO, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Testi volgari 

spalatini della prima metà del Quattrocento“ („Splitski italoromanski tekstovi prve polovice 

15. stoljeća“).  

 

Ad 34. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Gordani GOLUBIĆ, mag. iur., 

ponovnim uvjetnim upisom u IV. semestar u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020., uz 

uvjet da u tom semestru napiše seminare, preda prijedlog mentora i okvirne teme te obrani 

temu disertacije. 

 

Ad 35. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se Joshui KALČIĆU, mag. soc., ne odobri 

nastavak prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“ s obzirom da je zadnji regulirani upis bio u ljetnom semestru 

akad. god. 2012./2013. kada je imenovani upisao I. semestar studija. Prema Pravilniku o 

poslijediplomskim studijima student koji je upisao izvanredni doktorski studij u dijelu radnog 

vremena gubi status studenta ako ne završi studij u roku 8 godina od upisa te J. Kalčić ne bi 

stigao u roku obaviti sve obaveze u skladu sa studijskim programom. 

 

Ad 36. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Anđelki VISKOVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 37. 

 Obavijesti. 

 

Ad 38. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
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Sjednica je završena u 12.50 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 


