
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-03 
Zadar, 16. ožujka 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u srijedu 16. ožujka 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 10.00 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: 
2. prof. dr. sc. Ante Uglešić 
3. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić 

 
b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić  
5. prof. dr. sc. Pavle Valerjev  

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

područje znanosti:  
6. izv. prof. dr. sc. Dino Županović  

 
d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija 

-  
 
e) predstavnica studenata doktorskih studija 

7. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. 
 
Odsutni članovi Vijeća: 

1. doc. dr. sc. Daliborka Luketić (prethodno opravdala izostanak) 
2. prof. dr. sc. Maša Surić (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. Predlaže skidanje s dnevnog reda Ad 23., Ad 24., Ad 27. i Ad 31., za 
koje nisu dostavljeni materijali, na način da dosadašnja Ad 25. postane Ad 23. itd., te 
sljedeću dopunu dnevnog reda:  
 

Iza točke 27. dodaje se točka 28. koja glasi: 
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28. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

teme disertacije Laure GRZUNOV, mag. inf., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ pod naslovom 
„Model primjene akademskog crowdsourcinga u projektima istraživanja 
glagoljskih tekstova“ 
 

Dosadašnje točke 28. i 29. postaju točke 29. i 30.: 
 

29. Obavijesti 
 

30. Razno. 
 
 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. 2021./2022.  
 

2. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital., studentice, poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „L'analisi degli 
errori nella produzione scritta nelle scuole con lingua d'insegnamento 
italiana in Croazia“ („Analiza pogrešaka u pisanoj produkciji u školama s 
talijanskim nastavnim jezikom u Hrvatskoj“) i vraćanje disertacije studentici 
na doradu 

 
3. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Alena TOMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Misliti u metaforama. 
Između konceptualne i apsolutne metafore“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Alena TOMIĆA, prof. 
 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Nadežde ELEZOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Metaspiritualna umjetnost u 
Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća“ 

                              
5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Alvijane KLARIĆ, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Fonološke i morfonološke 
značajke govora buzetskoga dijalekta“ 

 
6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 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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7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Andreja RENDIĆA, mag. tourism cult., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice 
Europske unije 2013. – 2018.“ 
 

8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Mislava DEVIĆA, mag. soc., studenta združenog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 
naslovom „Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva Zadra: 
višerazinsko objašnjenje“ 

 
9. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Petre BUŠELIĆ, mag. philol. angl. i mag. philol. croat., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „A Typology of Nominal 
Quantification with Particular Reference to Croatian“ („Tipologija imenske 
kvantifikacije s posebnim osvrtom na hrvatski jezik“) 
 

10. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Danijela TATIĆA, mag. hist., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Ratna luka Pula u 
Prvome svjetskom ratu“ 
 

11. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Denija VLAČIĆA, mag. hist., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Demografske 
promjene u Labinu tijekom 19. stoljeća“ 

 
12. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Marine BUJAS, mag. paed. i mag. soc., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Pretpostavke za kreiranje i izvedbu 
kurikuluma za inkluziju učenika s teškoćama u osnovnoj školi“  

 
13. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Mije ČOVIĆ, univ. spec. educ., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Poticanje razvoja znanstvene 
pismenosti u ranoj i predškolskoj dobi – pedagoški odgovor na suvremene 
potrebe društva“  

 
14. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Blanke RUNTIĆ, dipl. učiteljice, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Tehnološka, pedagoška i sadržajna 
znanja učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi“  
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15. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Jelene VLAHOVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, i odobrenje teme 
disertacije pod naslovom „Pedagoški čimbenici kvalitete učenja na radnom 
mjestu učenika u srednjem strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“  
 

16. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip., studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Doprinos bivših jugoslavenskih 
diplomata-prijelaznika uspostavi i radu novostvorene diplomacije Republike 
Hrvatske“  

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

teme disertacije Anne BORTOLETTO, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „I giornali 
dell'esodo giuliano-dalmata: un'analisi linguistica“ („Jezična analiza novina 
julijsko-dalmatinske zajednice u egzilu“) 
 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Desanke JAUKOVIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Književni lik detektiva u 
trilogiji Hansa Tuzzija“ 
 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Matee LONČAR, mag. educ. phi. i mag. educ. philol. ital., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
pod naslovom „Evolucija kao metafizički okvir za znanost na temelju 
Popperove filozofije“ 

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

teme disertacije Agnes MILOVAN-SOLTER, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Analiza glagolskih kolokacija u engleskom jeziku ugovornog 
prava“ 

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

teme disertacije Valentine MLAĐEN, mag. philol. croat., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Proza Daše Drndić u kontekstu (post)jugoslavenskog i 
postmemorijskog pisanja o holokaustu“ 

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

teme disertacije mr. sc. Nataše MUČALO, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ pod naslovom 
„Posjedi šibenske plemićke obitelji Divnić u razdoblju mletačke uprave (1412. 
– 1797.)“ 

 
23. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Svetku 

MILINU, mag. ing. naut., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“ 
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24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Stipi 
ČAČIJI, mag. rel. int. et dip., studentu zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 
25. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog produženja statusa studenta 

Veroniki GAMULIN, dipl. pov. umj. i fil., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 
26. Prijedlog Senatu za odobrenje drugog dodatnog produženja statusa studenta 

Ivi PERKUŠIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 

 
27. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ Silviji ZEC, mag. ing. šum. 
 

28. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Laure GRZUNOV, mag. inf., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ pod naslovom 
„Model primjene akademskog crowdsourcinga u projektima istraživanja 
glagoljskih tekstova“ 

 
29. Obavijesti 

 
30. Razno. 

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

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Ive PERŠIĆ, mag. philol. ital., studentice, 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„L'analisi degli errori nella produzione scritta nelle scuole con lingua 
d'insegnamento italiana in Croazia“ („Analiza pogrešaka u pisanoj produkciji u 
školama s talijanskim nastavnim jezikom u Hrvatskoj“) i vraćanju disertacije 
studentici na doradu. 

 
Ad 3.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Alena TOMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Misliti u metaforama. 
Između konceptualne i apsolutne metafore“. 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Alena TOMIĆA, prof. 
 
Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nadežde ELEZOVIĆ, prof., studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Metaspiritualna umjetnost u Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća“. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Alvijane KLARIĆ, mag. philol. croat., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Fonološke i morfonološke značajke govora buzetskoga dijalekta“. 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Tuge TARLE, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mit 
o povratku u imaginariju hrvatske dijaspore u Australiji“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Andreja RENDIĆA, mag. tourism. cult., 
studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
pod naslovom „Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice 
Europske unije 2013. – 2018.“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mislava DEVIĆA, mag. soc., studenta 
združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 
razvoja“, pod naslovom „Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva 
Zadra: višerazinsko objašnjenje“. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Petre BUŠELIĆ, mag. philol. angl. i 
mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „A Typology of Nominal 
Quantification with Particular Reference to Croatian“ („Tipologija imenske 
kvantifikacije s posebnim osvrtom na hrvatski jezik“). 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Danijela TATIĆA, mag. hist., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Ratna luka Pula u 
Prvome svjetskom ratu“. 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Denija VLAČIĆA, mag. hist., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Demografske promjene 
u Labinu tijekom 19. stoljeća“. 
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Ad 12. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Marine BUJAS, mag. paed. i mag. 
soc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Pretpostavke za kreiranje 
i izvedbu kurikuluma za inkluziju učenika s teškoćama u osnovnoj školi“. 

 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Mije ČOVIĆ, univ. spec. educ., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, 
i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Poticanje razvoja znanstvene 
pismenosti u ranoj i predškolskoj dobi – pedagoški odgovor na suvremene potrebe 
društva“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Blanke RUNTIĆ, dipl. učiteljice, 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, 
i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Tehnološka, pedagoška i sadržajna 
znanja učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi“. 
 
Ad 15.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Jelene VLAHOVIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, i 
odobrenju teme disertacije pod naslovom „Pedagoški čimbenici kvalitete učenja na 
radnom mjestu učenika u srednjem strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“. 

 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip., 
studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Doprinos bivših jugoslavenskih 
diplomata-prijelaznika uspostavi i radu novostvorene diplomacije Republike 
Hrvatske“.  

  
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Anne BORTOLETTO, 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „I giornali dell'esodo giuliano-dalmata: un'analisi linguistica“ („Jezična 
analiza novina julijsko-dalmatinske zajednice u egzilu“). 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Desanke JAUKOVIĆ, 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Književni lik detektiva u trilogiji Hansa Tuzzija“. 
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Ad 19. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Matee LONČAR, mag. 
educ. phil. i mag. educ. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Evolucija kao metafizički okvir za znanost 
na temelju Popperove filozofije“. 

 
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Agnes MILOVAN-SOLTER, 
prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
pod naslovom „Analiza glagolskih kolokacija u engleskom jeziku ugovornog prava“. 
 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Valentine MLAĐEN, mag. 
philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ pod naslovom „Proza Daše Drndić u kontekstu (post)jugoslavenskog i 
postmemorijskog pisanja o holokaustu“. 

 
Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Nataše MUČALO, 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ pod naslovom „Posjedi šibenske plemićke obitelji Divnić u razdoblju 
mletačke uprave (1412. – 1797.)“. 

 
Ad 23. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Svetku MILINU, mag. ing. naut., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Stipi ČAČIJI, mag. rel. int. et dip., studentu 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 
Ad 25.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
naknadnog  produženja statusa studenta Veroniki GAMULIN, dipl. pov. umj. i fil., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
drugog dodatnog produženja statusa studenta Ivi PERKUŠIĆU, prof., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 27. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Silviji 
ZEC, mag. ing. šum.  
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Ad 28. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Laure GRZUNOV, mag. 
inf., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ pod naslovom „Model primjene akademskog crowdsourcinga u 
projektima istraživanja glagoljskih tekstova“. 
 
Ad 29. 
 Nije bilo obavijesti. 
 
Ad 30. 
 
        Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
  
       Sjednica je završena u 10.25 sati 
 
 
 
 

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


