
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-03 

Zadar, 16. ožujka 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2019./2020. održane 16. ožujka 2020. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 10.05 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. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti:  

5. prof. dr. sc. Toni Bielić  

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Saša Božić  (prethodno opravdao izostanak) 

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, 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. 2019./2020. 

 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Anite 

ADAMIĆ HADŽIĆ, mag. inf. i mag. museol., studentice poslijediplomskog 

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

analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu s područja Hrvatske od ranog 

srednjeg vijeka do ranog novog vijeka“ 

 

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

JURJEVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Topografija rimske ruralne arhitekture 

na području južne Liburnije“ 
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4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jurice 

POLANČECA, mag. philol. franc. i mag. ling., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „A Typology of Aspect-

Actionality Interactions“ (Tipologija međudjelovanja akcionalnosti i kategorije 

glagolskog vida“) 

 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nermina 

SALKIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji“ 

 

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

ŠITINE, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj 

biskupiji“ 

 

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

disertacije Ozrena DOMITERA, mag. archeol. i mag. museol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“,  pod naslovom 

„Stratifikacija carskog kulta i imperijalna ideologija moći u rimskoj Panoniji“ 

 

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

disertacije Željke LILEK BLAGUS, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Odnos ljepote i moralne dobrote u 

Platonovoj i Kantovoj filozofiji“ 

 

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

disertacije Ante LOZINE, dipl. iur., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Nacionalne i međunarodne norme i etičke 

dileme pri postupanju s ljudskim koštanim ostacima“ 

 

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

disertacije Antonije TOMIĆ, mag. philol. croat. i mag. hist. art., studentice 

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

Meštrović i kulturološki kontekst drniškog kraja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće“ 

 

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

disertacije mr.  Gorana BRADIĆA, studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Utjecaj diplomacije na 

vanjskotrgovinsku politiku zemlje: slučaj Bosne i Hercegovine“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Siniši BIZJAKU, dipl. restauratoru-

konzervatoru, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivanki Katyi KAMENJARIN, dipl. arheol., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
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14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Davidu SCHILLERU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

15. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Marka LUKIĆA mentorstva Dunji 

OPATIĆ, prof., na poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“ 

 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Nedi KULENOVIĆ, mag. 

archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

17. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Ivane PRIJATELJ PAVIČIĆ mentorstva 

mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje komentorâ Ivanu PERUTINI, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Vlatki TOMIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Gordani GOLUBIĆ, mag. iur., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

21. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog komentora Dobrinki 

ROJNIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Krešimiru NEVISTIĆU, dipl. ing., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Jeleni PUTICI 

DŽAJIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ 

 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Marini BUJAS, 

mag. soc. i mag. paed., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ 

 

25. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Rolandu 

JELIĆU, mag. theol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ 

 

26. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Dinku MARINU, 

prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ 
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27. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Marijani 

MIOČIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ 

 

28. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivani RUBIĆ, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ 

 

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

SIROVATKI, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ 

 

30. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Bernardi TOKIĆ, 

mag. paed. i mag. educ. philol. angl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 

31. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Denisu 

VIDAKOVIĆU, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ 

 

32. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Jeleni 

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

odgoju i obrazovanju“ 

 

33. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Elviri STERLE, 

mag. rel int. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ 

 

34. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ines VRBAN, 

univ. spec. act. soc., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ 

 

35. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Roku 

VULETIĆU, dipl. politologu, studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ 

 

36. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Jasminki 

MARAVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

37. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Ivani RAKONIĆ 

LESKOVAR, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“ 

 

38. a) Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u 

akad. god. 2019./2020. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora 

pristupnicima: 

 

Etnologija i antropologija 

1. Adriana Branka POJATINA, mag. ethnol. i anthrop. i mag. soc. 

 



 5 

Filologija-književnost 

1. Marta HUBER, mag. philol. angl. i mag. paed. 

2. Desanka JAUKOVIĆ 

3. Irena JURKOVIĆ, mag. philol. angl. i mag. soc. 

4. Jelena ALFIREVIĆ, mag. philol. croat. (uvjetno) 

 

Filologija-lingvistika 

1. Hrvoje BAZINA, mag. educ. philol. croat. 

2. Marijana BIRTIĆ VUČIĆ, prof. 

3. Jelena GUGIĆ, prof. 

4. Tanja ĐURIĆ, mag. prim. educ. (uvjetno) 

 

Filozofija 

1. Maja FERENEC KUĆA, mag. educ. phil. i mag. educ. philol. croat. 

2. Nebojša MUDRI, prof. 

3. Matea LONČAR, mag. educ. phil. i mag. educ. philol. ital. 

4. Ena PAVIČIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. phil. 

5. Matija VIGATO, mag. phil. 

6. Josipa ĐIRI, mag. phil. (uvjetno) 

 

Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Ervin PAVLEKOVIĆ, mag. educ. philol. croat. 

 

Povijest umjetnosti 

1. Anamarija GANZA-HABJAN, dipl. pov. umj. i talijanistica 

 

b) Neodobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u 

akad. god. 2019./2020. pristupnicima: 

 

Filologija-književnost 

1. Ivan Braica 

2. Helena Horžić 

3. Josipa Bašić 

4. Victoria Vestić 

 

Filologija-lingvistika 

1. Kristina Kaštelan 

2. Ingrid Baričević 

3. Dario Maršanić 

4. Matija Mužek 

 

Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Biserka Draganić 

2. Ivana Marčeta Frlan 

3. Toma Šimundža 
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4. Julija Trstenjak 

5. Aljoša Mihovil Zovko 

 

Povijest umjetnosti 

1. Vladimir Filipović 

2. Lana Lovrenčić 

3. Zana Dragičević. 

 

39. Odobrenje naknadnog upisa na združeni poslijediplomski doktorski studij „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. pristupniku 

Luki ANTONINI, mag. philol. angl. i mag. soc.  

  

40. Obavijesti 

 

41. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika V. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Anite ADAMIĆ HADŽIĆ, mag. inf. i mag. museol., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 

naslovom „Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu s područja 

Hrvatske od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Marine JURJEVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 

„Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Jurice POLANČECA, mag. philol. franc. i mag. ling., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „A 

Typology of Aspect-Actionality Interactions“ (Tipologija međudjelovanja akcionalnosti i 

kategorije glagolskog vida“). 

  

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Nermina SALKIĆA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Umjetnost i afirmacija života u 

Nietzscheovoj filozofiji“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ane ŠITINE, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog 
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doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u 

Šibenskoj biskupiji“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ozrena DOMITERA, mag. archeol. i mag. 

museol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“,  pod 

naslovom „Stratifikacija carskog kulta i imperijalna ideologija moći u rimskoj Panoniji“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Željke LILEK BLAGUS, prof., studentice 

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

ljepote i moralne dobrote u Platonovoj i Kantovoj filozofiji“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ante LOZINE, dipl. iur., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Nacionalne i 

međunarodne norme i etičke dileme pri postupanju s ljudskim koštanim ostacima“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Antonije TOMIĆ, mag. philol. croat. i mag. 

hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  pod 

naslovom „Ivan Meštrović i kulturološki kontekst drniškog kraja na prijelazu iz 19. u 20. 

stoljeće“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr.  Gorana BRADIĆA, studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom 

„Utjecaj diplomacije na vanjskotrgovinsku politiku zemlje: slučaj Bosne i Hercegovine“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Siniši BIZJAKU, dipl. restauratoru-konzervatoru, studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ivanki Katyi KAMENJARIN, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Davidu SCHILLERU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 15. 

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

sc. Marka LUKIĆA mentorstva Dunji OPATIĆ, prof., na poslijediplomskom doktorskom 

studiju „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Nedi KULENOVIĆ, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“.  

 

Ad 17. 

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

Ivane PRIJATELJ PAVIČIĆ mentorstva mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“.  

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentorâ 

Ivanu PERUTINI, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Vlatki TOMIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“.  

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Gordani GOLUBIĆ, mag. iur., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog komentora Dobrinki ROJNIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

  

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Krešimiru NEVISTIĆU, dipl. ing., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

 

  



 9 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Jeleni PUTICI DŽAJIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“.  

 

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Marini BUJAS, mag. soc. i mag. paed., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“.  

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Rolandu JELIĆU, mag. theol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“.  

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Dinku MARINU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“.  

 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Marijani MIOČIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“.  

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ivani RUBIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“.  

 

Ad 29. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Goranu SIROVATKI, dipl. ing., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

  

Ad 30. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Bernardi TOKIĆ, mag. paed. i mag. educ. philol. angl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 31. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Denisu VIDAKOVIĆU, dipl. ing., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 32. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Jeleni VLAHOVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“.  
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Ad 33. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Elviri STERLE, mag. rel int. et dipl., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 34. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ines VRBAN, univ. spec. act. soc., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“.  

 

Ad 35. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Roku VULETIĆU, dipl. politologu, studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 36. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Jasminki MARAVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 37. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Ivani RAKONIĆ LESKOVAR, mag. bibl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

  

Ad 38a. 

Vijeće, uz prihvaćanje prijedloga Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ da se za troje pristupnika donese uvjetna odluka o odobrenju upisa, 

koja bi stupila na snagu nakon što Senat odobri preraspodjelu unutar opće upisne kvote iz 

natječaja za upis, jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa u I. semestar 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ u ljetnom semestru akad. god. 

2019./2020. i o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora sljedećim 

pristupnicima: 

 

Etnologija i antropologija 

1. Adriana Branka POJATINA, mag. ethnol. i anthrop. i mag. soc. 

 

Filologija-književnost 

1. Marta HUBER, mag. philol. angl. i mag. paed. 

2. Desanka JAUKOVIĆ 

3. Irena JURKOVIĆ, mag. philol. angl. i mag. soc. 

4. Jelena ALFIREVIĆ, mag. philol. croat. (uvjetno) 

 

Filologija-lingvistika 

1. Hrvoje BAZINA, mag. educ. philol. croat. 

2. Marijana BIRTIĆ VUČIĆ, prof. 

3. Jelena GUGIĆ, prof. (sugestija Vijeća: aktivnije uključiti stručnjaka iz pravne 

struke) 
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4. Tanja ĐURIĆ, mag. prim. educ. (uvjetno; sugestija Vijeća: aktivnije uključiti 

stručnjaka iz odgojno-obrazovnog područja) 

 

Filozofija 

1. Maja FERENEC KUĆA, mag. educ. phil. i mag. educ. philol. croat. 

2. Nebojša MUDRI, prof. 

3. Matea LONČAR, mag. educ. phil. i mag. educ. philol. ital. 

4. Ena PAVIČIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. phil. (napomena Vijeća: bit 

će potrebno skratiti naslov teme) 

5. Matija VIGATO, mag. phil. (sugestija Vijeća: aktivnije uključiti stručnjaka iz 

odgojno-obrazovnog područja, po mogućnosti kao komentora) 

6. Josipa ĐIRI, mag. phil. (uvjetno) 

 

Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Ervin PAVLEKOVIĆ, mag. educ. philol. croat. (napomena Vijeća: odluka o 

odobrenju upisa će stupiti na snagu te će prijedlog za imenovanje mentora i 

komentora biti upućen Senatu kad se u postojeći obrazac DOK-01 unesu prijedlog 

i opis teme koji nedostaju) 

 

Povijest umjetnosti 

1. Anamarija GANZA-HABJAN, dipl. pov. umj. i talijanistica 

 

Ad 38b. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis na poslijediplomski doktorski 

studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 2019./2020. sljedećim pristupnicima: 

 

Filologija-književnost 

1. Ivan Braica (neudovoljava uvjetima prijave) 

2. Helena Horžić (neudovoljava uvjetima prijave) 

3. Josipa Bašić (neudovoljava uvjetima prijave) 

4. Victoria Vestić (neudovoljava uvjetima prijave) 

 

Filologija-lingvistika 

1. Kristina Kaštelan (neudovoljava sadržajnim uvjetima prijave) 

2. Ingrid Baričević (neudovoljava formalnim uvjetima prijave) 

3. Dario Maršanić (neudovoljava formalnim uvjetima prijave) 

4. Matija Mužek (neudovoljava formalnim uvjetima prijave) 

 

Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. Biserka Draganić (neudovoljava sadržajnim uvjetima prijave) 

2. Ivana Marčeta Frlan (neudovoljava formalnim i sadržajnim uvjetima prijave) 

3. Toma Šimundža (neudovoljava formalnim i sadržajnim uvjetima prijave) 

4. Julija Trstenjak (neudovoljava formalnim i sadržajnim uvjetima prijave) 

5. Aljoša Mihovil Zovko (neudovoljava formalnim i sadržajnim uvjetima prijave) 
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Povijest umjetnosti 

1. Vladimir Filipović (neudovoljava uvjetima prijave) 

2. Lana Lovrenčić (neudovoljava formalnim uvjetima prijave) 

3. Zana Dragičević (prijava nije razmatrana). 

 

Ad 39. 

  Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa u I. i II. semestar na 

združenom poslijediplomskom doktorskom studiju „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. pristupniku Luki ANTONINI, mag. 

philol. angl. i mag. soc., koji nije izvršio upis u predviđenom roku, prema uvjetima iz odluke 

Vijeća (Klasa: 643-02/19-01/149, Urbroj: 2198-1-79-15/19-03, od 27. ožujka 2019.). 

 

Ad 40. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 41. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica je završena u 10.50 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

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


