
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-03 

Zadar, 18. ožujka 2019. 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 18. ožujka 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 10.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

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

2. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 

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  

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Toni Bielić 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka (prethodno opravdao 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 skidanje 

točke 5. koju je predlagač povukao, tako da dosadašnje točke 6. – 24. postaju točke 5. – 23.  

Predlaže sljedeće dopune dnevnog reda: 

 

Iza točke 21. dodaju se točke 22. – 29. koje glase: 

 

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

disertacije Ivana MILANOVIĆ-LITRE, dipl. teologa, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Vrline i vrijednosno 

usmjereno obrazovanje“ 

 

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

disertacije Ivane RUPIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Autoetnografija Domovinskog rata u sjevernoj 

Dalmaciji na vizualno-antropološkom gradivu“ 
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24. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Tuge TARLE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Mit o povratku u imaginariju hrvatske 

dijaspore u Australiji“ 

 

25. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivani MIHALJINEC, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

26. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Morani VUKOVIĆ, dipl. 

arheol. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

27. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta, imenovanje komentora i 

odobrenje promjene teme disertacije mr. sc. Branislavu MILIČIĆU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

28. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ Antoniju OŠTARIĆU, prof. 

 

29. Odobrenje naknadnog upisa na Međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 2018./2019. 

 

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 30. i 31.: 

 

30. Obavijesti 

 

31. Razno. 

 

 Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2018./2019. 

 

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

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

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Porezna diplomacija i njena primjena kroz 

rad OECD-a“  

 

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

BABIĆA, dipl. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Economic diplomacy as an instrument of 

progress and promotion of the Republic of Croatia“ („Gospodarska diplomacija kao 

instrument napretka i promidžbe Republike Hrvatske“) 

 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Kristijana 

MARIĆA, mag. rel int. et dipl., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Modeli za podizanje izvozne 

konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva“ 
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5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Anite KONJICIJA-KOVAČ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“,  pod naslovom „Informacijsko-komunikacijski i 

kulturno-povijesni značaj lista Franjevački vijesnik (1887. – 1941.)“ 

 

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

disertacije Saše MADACKOG, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“,  pod naslovom „Integrativni model prijenosa i zaprimanja 

informacija u akademskom okruženju“ 

 

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

disertacije Irene PEJIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“,  pod naslovom „Modeliranje kriterija za odabir stare i rijetke 

knjige za digitalizaciju“ 

 

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

disertacije Irene BILIĆ, struč. spec. oec., studentice zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Percepcija relevantnih 

osobina ličnosti u području selekcije kandidata za bavljenje diplomacijom“ 

 

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

disertacije mr. sc. Davora HUŠKE, studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Razvoj poduzetničke infrastrukture u 

Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji 2000. – 2018. godine“ 

 

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

disertacije Jelene IVELIĆ, dipl. učitelja duhovnosti, studentice zajedničkog 

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

Erasmus+ programa na konkutentnost studenata na tržištu rada Republike Hrvatske“ 

 

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

disertacije Andreja RENDIĆA, mag. turism. cult., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice Europske unije 

2013. – 2018.“ 

 

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

disertacije Branke VULIN, dipl. oec., studentice zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Percepcija sigurnosti turista: 

Različiti modeli osiguranja sigurnosti turista u međunarodnom okruženju“ 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ines  HORVAT, mag. informatol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Adrianu KNEŽEVIĆU, mag. hist. i mag soc., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

15. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog mentora Svetku 

MILINU, mag. ing. naut., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ 
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16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Tomislavu DRAŽOVIĆU, mag. rel. 

int. et dipl., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“ 

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Renati OŠTARIĆ, 

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

informacija“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Marijani ŠPOLJARIĆ 

KIZIVAT, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Marijani 

MARINOVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“ 

 

20. Odobrenje upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u 

akad. god. 2018./2019. 

 

21. Odobrenje upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i upravljanje 

odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. god. 2018./2019. 

 

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

disertacije Ivana MILANOVIĆ-LITRE, dipl. teologa, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Vrline i vrijednosno 

usmjereno obrazovanje“ 

 

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

disertacije Ivane RUPIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Autoetnografija Domovinskog rata u sjevernoj 

Dalmaciji na vizualno-antropološkom gradivu“ 

 

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

disertacije Tuge TARLE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Mit o povratku u imaginariju hrvatske 

dijaspore u Australiji“ 

 

25. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivani MIHALJINEC, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

26. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Morani VUKOVIĆ, dipl. 

arheol. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

27. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta, imenovanje komentora i 

odobrenje promjene teme disertacije mr. sc. Branislavu MILIČIĆU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
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28. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ Antoniju OŠTARIĆU, prof. 

 

29. Odobrenje naknadnog upisa na Međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. god. 2018./2019. 

 

30. Obavijesti 

 

31. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika V. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./19. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Lorene VOKIĆ, mag. rel int. et dipl., studentice 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-a“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marka BABIĆA, dipl. iur., studenta zajedničkog 

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

diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of Croatia“ 

(„Gospodarska diplomacija kao instrument napretka i promidžbe Republike Hrvatske“). 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Kristijana MARIĆA, mag. rel int. et dipl., studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anite KONJICIJA-KOVAČ, studentice 

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

„Informacijsko-komunikacijski i kulturno-povijesni značaj lista Franjevački vijesnik (1887. – 

1941.)“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Saše MADACKOG, studenta 

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

„Integrativni model prijenosa i zaprimanja informacija u akademskom okruženju“. 
 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Irene PEJIĆ, studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“,  pod naslovom 

„Modeliranje kriterija za odabir stare i rijetke knjige za digitalizaciju“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Irene BILIĆ, struč. spec. oec., studentice 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Percepcija relevantnih osobina ličnosti u području selekcije kandidata za bavljenje 

diplomacijom“. 

 

Ad 9. 

Vijeće, uz suglasnost s prijedlogom Vijeća doktorskog studija da student treba 

preformulirati sažetak i metodologiju istraživanja jer su rečenice predugačke, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Davora HUŠKE, studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Razvoj poduzetničke 

infrastrukture u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji 2000. – 2018. godine“.  

 

Ad 10. 

Vijeće, uz prihvaćanje prijedloga Vijeća doktorskog studija da je potrebno izmijeniti 

naslov teme disertacije na način da glasi „Utjecaj programa Erasmus+ na konkurentnost 

studenata na tržištu rada Republike Hrvatske“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jelene 

IVELIĆ, dipl. učitelja duhovnosti, studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Utjecaj Erasmus+ programa na konkurentnost 

studenata na tržištu rada Republike Hrvatske“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Andreja RENDIĆA, mag. turism. cult., 

studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod 

naslovom „Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice Europske 

unije 2013. – 2018.“. 

  

Ad 12. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se iza dvotočke piše malo slovo te da 

se naslov precizira s obzirom na potrebu povezanosti dva postojeća dijela naslova, 

jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za 

ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Branke VULIN, dipl. oec., studentice zajedničkog 

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

sigurnosti turista: Različiti modeli osiguranja sigurnosti turista u međunarodnom okruženju“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ines  HORVAT, mag. informatol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Adrianu KNEŽEVIĆU, mag. hist. i mag soc., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 
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Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog mentora Svetku MILINU, mag. ing. naut., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“.  

 

Ad 16. 

Vijeće, uz suglasnost s uvjetom Vijeća doktorskog studija da se kratica „ICT“ iz 

naslova okvirne teme disertacije prevede i napiše na hrvatskom jeziku, jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora Tomislavu 

DRAŽOVIĆU, mag. rel. int. et dipl., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Renati OŠTARIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Marijani ŠPOLJARIĆ KIZIVAT, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta mr. sc. Marijani MARINOVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 20. 

Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o odobrenju 

upisa u I. semestar zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Maja Bolanča Fumić 

2. Anita Bukovec 

3. Ivana Čehulić 

4. Georg Engl (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o akademskom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema kojemu je kvalifikacija 

vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

5. Danijel Fištrek 

6. Ivan Gadže 

7. Kristina Habek 

8. Ana Markuz 

9. Bartul Marušić 

10. Kristina Matijević 

11. Radmila Pavličić 

12. Alenka Poljičak 

13. Darija Smolić 

14. Kruno Skenderović 

15. Ljiljana Šapina 

16. Mario Varović 

17. Marin Zekaj 
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18. Igor Zovak 

19. Sibila Žabica. 

 

Ad 21. 

 

a) Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o odobrenju 

upisa u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje 

odgojno-obrazovnom ustanovom“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. sljedećim 

pristupnicima: 

 

1. Sanja Dravinski 

2. Andrea Kaštelan 

3. Žarka Klopotan 

4. Tihana Koren 

5. Marta Maričić 

6. Marijana Marković 

7. Slavica Pavišić 

8. Silvana Srdanović Kalinski 

9. Anela Židić 

10. Marija Židić 

11. Sandra Žulj Cigić. 

 

b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se pristupnici Zrinki Galić ne odobri upis na 

poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ u akad. god. 2018./2019. jer ne ispunjava uvjet natječaja (završen sveučilišni 

diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski ili dodiplomski studij u području 

društvenih, humanističkih ili nekih drugih znanosti). 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana MILANOVIĆ-LITRE, dipl. 

teologa, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Vrline i vrijednosno usmjereno obrazovanje“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane RUPIĆ, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom 

„Autoetnografija Domovinskog rata u sjevernoj Dalmaciji na vizualno-antropološkom 

gradivu“. 

 

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tuge TARLE, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Mit o 

povratku u imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji“. 
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Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Ivani MIHALJINEC, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Morani VUKOVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 27. 

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi odluku da se Senatu predloži 

neprihvaćanje prijedloga za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Branislavu 

MILIČIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, te 

predlaže da se studentu odobri ponovni upis u V. semestar s pravom na studentski status (rok 

za završetak studija) zaključno do 29. travnja 2021., te da mu se imenuju komentori i odobri 

promjena teme disertacije.  

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ Antoniju OŠTARIĆU, prof. upisom VI. semestra 

u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. 

 

Ad 29. 

Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja te u okviru propisane upisne kvote, 

jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na Međunarodni združeni 

poslijediplomski doktorski studij „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u I. i II. 

semestar u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. pristupniku Luki ANTONINI.  

 

 

 

Sjednica je završena u 11.20 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


