
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-02 
Zadar, 14. veljače 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u ponedjeljak 14. veljače 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 14.00 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: 
-  

b) Društveno područje znanosti:  
2. prof. dr. sc. Pavle Valerjev  

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

područje znanosti:  
3. prof. dr. sc. Maša Surić 
4. izv. prof. dr. sc. Dino Županović  

 
d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija 

5. doc. dr. sc. Daliborka Luketić 
 

e) predstavnica studenata doktorskih studija 
-  

 
Odsutni član Vijeća: 
1. prof. dr. sc. Saša Božić (prethodno opravdao izostanak) 
2. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić (prethodno opravdala izostanak) 
3. prof. dr. sc. Ante Uglešić (prethodno opravdao izostanak) 
4. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. (prethodno opravdala 

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  
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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. 2021./2022.  
 

2. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Atile LUKIĆA, mag. soc. i mag. educ. phil., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Viktimizacija: kulturno-antropološka analiza subjekta invaliditeta 
u Hrvatskoj“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Atile LUKIĆA, mag. soc. i mag. educ. phil. 
 

3. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Ive PETER-DRAGAN, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kazališni klaun 
– performativnost komičnog“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Ive PETER-DRAGAN, prof. 
 

4. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Ane RADOVIĆ-KAPOR, studentice zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „The Role of 
Montenegrin Diplomats in the Independence of Montenegro 2003. – 2006.“ 
(„Uloga crnogorskih diplomata u stjecanju neovisnosti Crne Gore 2003. – 
2006.“)  

b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Ane RADOVIĆ-KAPOR 
 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje 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  

Sonje LEBOŠ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Grad na filmu, film u gradu: 
Zagreb 1945. – 1991., kulturno-antropološka perspektiva“ 

 
7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Frane PLIŠIĆA, mag. oec., studenta zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Razvojne 
mogućnosti Hrvatske kao turističke destinacije Europske unije“ 
 

8. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Vesela LEKAJA, mag. hist. art., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Kasnoantička i srednjovjekovna arheološka slika prostora Dečana 
(Republika Kosovo)“ i vraćanje sinopsisa disertacije na doradu s obvezom 
ponovne obrane 



 3 

9. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Ines HOCENSKI, mag. informatol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Poslovanje 
nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020.“ 
 

10. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Georga ENGLA, studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, i odobrenje 
teme disertacije pod naslovom „Impact of international investments on the 
Croatian insurance market, compared to selected CEE countries“ (Učinak 
međunarodnih ulaganja na hrvatsko tržište osiguranja u usporedbi s 
odabranim zemljama Srednje i Istočne Europe). 
 

11. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Ane MARKUZ, mag. nov., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, i odobrenje 
teme disertacije pod naslovom „Upravljanje mjerama energetske 
učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u kontekstu održivog 
gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske“  

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

teme disertacije Jelene ALFIREVIĆ, mag. philol. croat., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Emocijski kôd i tvorba književnih emocijskih identiteta u hrvatskim 
psihološkim dramama 20. i 21. stoljeća“ 
 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Tanje ĐURIĆ, mag. prim. educ., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Suvremeni 
pristupi učenju i poučavanju engleskoga jezika u metodičko-didaktičkim 
materijalima u hrvatskome osnovnoškolskome obrazovanju“ 
 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Marte HUBER, mag. philol. angl. i mag. paed., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Hrvatska književnost kao dio svjetske književnosti: prijevod, 
recepcija, posljedice“ 
 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Bojana MUCKA, mag. phil. i mag. ethnol. i anthrop., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Etnografija 'za svaki dan' – multimodalni pristup europskom 
režimu migracija“ 
 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Adriane PAVLINIĆ TOMŠIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. 
educ. philol. franc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Jezična sredstva za izražavanje 
intenziteta u njemačkom kao stranom jeziku“ 
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17. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Adriane Branke POJATINE, mag. ethnol. i anthrop. i mag. soc., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
pod naslovom „Hodočašće Gospi od Sniga u Kukljici na otoku Ugljanu: od 
religijske prakse do turističke atrakcije“ 
 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Karmen TOLIĆ, mag. philol. hisp. i mag. educ. philol. ital., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
pod naslovom „Analisi del bilinguismo croato-italiano nello studio di caso di 
una famiglia biligue durante tre generazioni“ („Analiza hrvatsko-talijanske 
dvojezičnosti na primjeru slučaja dvojezične obitelji kroz tri generacije“) 
 

19. Prijedlog Senatu za razrješenje komentora Igoru DOBRAČI, mag. bibl., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“  

 
20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Zrinki DŽOIĆ, mag. 

bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“  

 
21. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i razrješenje komentora Julijanu 

SUTLOVIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“  

 
22. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog produženja roka za predaju 

disertacije Gordani GAŠO, dipl. knjižničarki, studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
 

23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Danieli 
KRUŽIĆ, univ. spec. philol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

 
24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Štefanu 

ŠTIVIČIĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“ 
 

25. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Dobrinki 
ROJNIĆ, mag. rel. int. et dip., studentici zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 

26. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Mislavu 
DEVIĆU, dipl. soc., studentu združenog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja “ 

 
27. Suglasnost za izradu i obranu teme disertacije i izradu i obranu disertacije na 

engleskom jeziku Ireni JURKOVIĆ, mag. philol. angl. i mag. soc., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

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

teme disertacije Irene JURKOVIĆ, mag. philol. angl. i mag. soc., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
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naslovom „Neoliberal Governmentality and Ideological Constructions of the 
Body in US Television Culture“ („Neoliberalno upravljanje i ideološke 
konstrukcije tijela u američkoj televizijskoj kulturi“) 

 
29. Suglasnost za izradu disertacije na engleskom jeziku Marijani BIRTIĆ VUČIĆ, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 

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

teme disertacije Marijane BIRTIĆ VUČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 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“) 

 
31. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Mariti GRUBIŠIĆ-ČABO, 
mag. anthrop. i mag. soc. 

 
32. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Marku MIOČIĆU, mag. 
soc. i mag. educ. geogr. 

 
33. Odobrenje upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. god. 2021./2022.  
 

34. Obavijesti 
 

35. Razno. 
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika IV. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 2. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Atile LUKIĆA, mag. soc. i mag. educ. phil., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Viktimizacija: kulturno-antropološka analiza subjekta invaliditeta u 
Hrvatskoj“ 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Atile LUKIĆA, mag. soc. i mag. educ. 
phil. 

 
Ad 3.  
 a) Vijeće, uz napomenu prorektora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića da u dva 
izvješća nije navedeno zananstveno područje i polje disertacije te da Ured za 
poslijediplomske studije povede računa da obrasci izvješća budu popunjeni, 
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Ive PETER-DRAGAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
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studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kazališni klaun – 
performativnost komičnog“. 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ive PETER-DRAGAN, prof. 
 
Ad 4.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Ane RADOVIĆ-KAPOR, studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „The 
Role of Montenegrin Diplomats in the Independence of Montenegro 2003. – 2006.“ 
(„Uloga crnogorskih diplomata u stjecanju neovisnosti Crne Gore 2003. – 2006.“). 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ane RADOVIĆ-KAPOR. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
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 Sonje LEBOŠ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Grad na filmu, film u gradu: Zagreb 1945. – 1991., kulturno-antropološka 
perspektiva“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Frane PLIŠIĆA, mag. oec., studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Razvojne mogućnosti Hrvatske kao turističke destinacije Europske 
unije“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Vesela LEKAJA, mag. hist. art., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Kasnoantička i srednjovjekovna arheološka slika prostora Dečana 
(Republika Kosovo)“ i vraćanju sinopsisa disertacije na doradu s obvezom ponovne 
obrane. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ines HOCENSKI, mag. informatol., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Poslovanje nakladnika u 
kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020.“. 
 
 



 7 

Ad 10. 
 Vijeće, uz napomenu prorektora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića da u izvješću 
nije navedeno točno zananstveno područje i polje disertacije te da Ured za 
poslijediplomske studije povede računa o tome, jednoglasno donosi odluku o 
prihvaćanju izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 
Georga ENGLA, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Impact of 
international investments on the Croatian insurance market, compared to selected 
CEE countries“ (Učinak međunarodnih ulaganja na hrvatsko tržište osiguranja u 
usporedbi s odabranim zemljama Srednje i Istočne Europe). 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ane MARKUZ, mag. nov., studentice 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, i 
odobrenju teme disertacije pod naslovom „Upravljanje mjerama energetske 
učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u kontekstu održivog gospodarskog 
rasta i razvoja Hrvatske“. 
 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Jelene ALFIREVIĆ, mag. 
philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ pod naslovom „Emocijski kôd i tvorba književnih emocijskih identiteta u 
hrvatskim psihološkim dramama 20. i 21. stoljeća“. 

 
Ad 13. 
 Vijeće, uz prijedlog da se u povjerenstvo za ocjenu disertacije uključi član iz 
područja pedagogije,  jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Tanje ĐURIĆ, 
mag. prim. educ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ pod naslovom „Suvremeni pristupi učenju i poučavanju engleskoga jezika 
u metodičko-didaktičkim materijalima u hrvatskome osnovnoškolskome 
obrazovanju“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marte HUBER, mag. 
philol. angl. i mag. paed., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Hrvatska književnost kao dio svjetske 
književnosti: prijevod, recepcija, posljedice“. 
 
Ad 15.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Bojana MUCKA, mag. phil. 
i mag. ethnol. i anthrop., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Etnografija 'za svaki dan' – multimodalni 
pristup europskom režimu migracija“. 
 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Adriane PAVLINIĆ 
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TOMŠIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. philol. franc., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom 
„Jezična sredstva za izražavanje intenziteta u njemačkom kao stranom jeziku“. 
 

Ad 17. 
Vijeće, uz napomenu da bi trebalo obratiti pozornost na izvješće stručnog 

povjerenstva nakon obrane s obzirom da se radi o prilično uskoj temi, jednoglasno 
donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu teme disertacije Adriane Branke POJATINE, mag. ethnol. i anthrop. i 
mag. soc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ pod naslovom „Hodočašće Gospi od Sniga u Kukljici na otoku Ugljanu: od 
religijske prakse do turističke atrakcije“. 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Karmen TOLIĆ, mag. 
philol. hisp. i mag. educ. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Analisi del bilinguismo croato-
italiano nello studio di caso di una famiglia biligue durante tre generazioni“ 
(„Analiza hrvatsko-talijanske dvojezičnosti na primjeru slučaja dvojezične obitelji 
kroz tri generacije“). 

 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje 
komentora Igoru DOBRAČI, mag. bibl., studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Zrinki DŽOIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 
 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
mentora i razrješenje komentora Julijanu SUTLOVIĆU, mag. geogr., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 
Ad 22. 

Vijeće, uz primjedbu prorektora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića da je od 
zamolbe studentice do odluke Vijeća doktorskog studija prošlo dosta vremena, te 
pojašnjenja Danijele Gašparović, prof., da se radi o propustu Ureda za 
posllijediplomske studije, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 
odobrenje naknadnog produženja roka za predaju disertacije Gordani GAŠO, dipl. 
knjižničarki, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“. 

 
Ad 23. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Danieli KRUŽIĆ, univ. spec. philol., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
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Ad 24. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 

produženja roka za predaju disertacije Štefanu ŠTIVIČIĆU, mag. hist., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 25.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Dobrinki ROJNIĆ, mag. rel. int. et dip., 
studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“. 
 
Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Mislavu DEVIĆU, dipl. soc., studentu 
združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 
razvoja“. 

 
Ad 27. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o  davanju suglasnosti za izradu i obranu 
teme disertacije i izradu i obranu disertacije na engleskom jeziku Ireni JURKOVIĆ, 
mag. philol. angl. i mag. soc., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 
 
Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Irene JURKOVIĆ, mag. 
philol. angl. i mag. soc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Neoliberal Governmentality and 
Ideological Constructions of the Body in US Television Culture“ („Neoliberalno 
upravljanje i ideološke konstrukcije tijela u američkoj televizijskoj kulturi“). 
 
Ad 29. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu disertacije 
na engleskom jeziku Marijani BIRTIĆ VUČIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 30. 

Vijeće, uz prijedlog da se u povjerenstvo za ocjenu disertacije uključi član iz 
područja pedagogije, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje sturčnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marijane 
BIRTIĆ VUČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 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 31.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 
Mariti GRUBIŠIĆ-ČABO, mag. anthrop. i mag. soc., ponovnim upisom I. semestra u 
zimskom semestru akad. god. 2021./2022.  
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Ad 32.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 
Marku MIOČIĆU, mag. soc. i mag. educ. geogr., ponovnim upisom I. semestra u 
zimskom semestru akad. god. 2021./2022.  
 
Ad 33.  

a) Na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, Vijeće jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. god. 2021./2022. sljedećim 
pristupnicama: 

 
1. Nataša Batković 
2. Križana Brkić 
3. Tina Bulić (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema 
kojemu je kvalifikacija vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

4. Ljiljana Grgić Karamatić (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u 
Zadru o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, 
prema kojemu je kvalifikacija vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

5. Irena Ivanović 
6. Mirjana Miočić 
7. Linda Novačić 
8. Lana Očko 
9. Žana Prižmić 
10. Snježana Ruklić 
11. Zdenka Sršen Juričević 
12. Kristina Šarić Radan 
13. Klara Veleslavić 
14. Tajana Vlahović (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema 
kojemu je kvalifikacija vrednovana sukladno uvjetima natječaja). 
 

 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o neodobrenju upisa na poslijediplomski 
specijalistički studij „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u 
akad. god. 2021./2022. sljedećim pristupnicama koje ne ispunjavaju uvjete natječaja:  

 
1. Darja Borković  
2. Silvija Čičko 
3. Maja Tolić Perišić 
4. Romina Volar. 

 
Ad 34. 
 Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić obavještava članove Vijeća kako je 
službene obrasce uskladio s novim vizualnim identitetom Sveučilišta te izmjenama i 
dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studija. Najavljuje nastavak organizacije 
edukacija za mentore na doktorskim studijima, kao i organizaciju edukacija za 
pisanje izvješća na zajedničkom doktorskom studiju „Međunarodni odnosi“. Poziva 
članove Vijeća da dostave svoje prijedloge za unaprijeđenje kvalitete 
poslijediplomskih studija. 
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Ad 35.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
  

Sjednica je završena u 14.45 sati 
 
 
 
 

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


