
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-04 

Zadar, 21. travnja 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2019./2020. održane elektroničkim putem od ponedjeljka 20. travnja 2020. u 08.00 sati do 

utorka 21. travnja 2020. u 08.00 sati.  

 

Članovi Vijeća koji su sudjelovali na sjednici:   

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  

6. prof. dr. sc. Damir Magaš  

 

Član Vijeća koji nije sudjelovao na sjednici: 

7. prof. dr. sc. Saša Božić   

 

Zapisnik sastavila: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2019./2020. 

 

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

MIKULACO, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja“ 

 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. 

Tvrtka BOŽIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rata“ 

 

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

MARIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Razvoj višekriterijskog modela održivog 

upravljanja na području sedrotvornih vodotokova – primjer Skradinskog buka“ 
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5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jelene 

PUTICE DŽAJIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Sociogeografska transformacija ruralnog prostora 

Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća“ 

 

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

disertacije Ivana PERUTINE, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Klimatske promjene i njihov utjecaj na 

vodni režim u poriječju Neretve“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Tomoru KASTRATIJU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Besniku RRACIJU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

9. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Mithada KOZLIČIĆA mentorstva mr. sc. 

Marijani MARINOVIĆ na poslijediplomskom doktorskom studiju „Jadran – poveznica 

među kontinentima“ 

 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Saši 

MARINOVIĆU, mag. educ. phil. i mag. paed., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“ 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Zvonku AGIČIĆU, 

dipl. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“ 

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Dolores OŠTRIĆ, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

13. Odobrenje produženja roka za završetak studija Hedi BLAŠKOVIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

14. Odobrenje produženja roka za završetak studija Stipi BRČIĆU, prof., studentu 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

15. Odobrenje produženja roka za završetak studija Zrinki DELIĆ, dipl. inf., studentici 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

16. Odobrenje produženja roka za završetak studija Mariji DEVIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

17. Odobrenje produženja roka za završetak studija Ireni DUKIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 
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18. Odobrenje produženja roka za završetak studija Suzani ĐURĐEVIĆ, dipl. oec., studentici 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

19. Odobrenje produženja roka za završetak studija Zrinki GREDELJ TOLIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 

 

20. Odobrenje produženja roka za završetak studija Marinu GULANU, mag. oec., studentu 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

21. Odobrenje produženja roka za završetak studija Paoli JURIĆ, mag. praesc. educ., 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 

 

22. Odobrenje produženja roka za završetak studija Zdenku KOBEŠČAKU, univ. spec. act. 

soc., studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 

 

23. Odobrenje produženja roka za završetak studija Aniti KOLARIĆ, dipl. defektologinji, 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 

 

24. Odobrenje produženja roka za završetak studija Lidiji KOZINI, dipl. oec., studentici 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

25. Odobrenje produženja roka za završetak studija Krešimiru KRIVDIĆU, prof., studentu 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

26. Odobrenje produženja roka za završetak studija mr. sc. Jasenki MARTINČEVIĆ, 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 

 

27. Odobrenje produženja roka za završetak studija Mireli MIJIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

28. Odobrenje produženja roka za završetak studija Karmen PAVLIC, mag. praesc. educ., 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 

 

29. Odobrenje produženja roka za završetak studija Nenadu POLONDAKU, dipl. kateheti, 

studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 

 

30. Odobrenje produženja roka za završetak studija Željki POŽGAJ, mag. praesc. educ., 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 
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31. Odobrenje produženja roka za završetak studija Dobrili RADEKI, prof., studentici 

poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom 

ustanovom“ 

 

32. Odobrenje produženja roka za završetak studija Andreji SEDLAR, mag. praesc. educ., 

studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i upravljanje odgojno-

obrazovnom ustanovom“ 

 

33. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ Yuriyu VYKHODTSEVU, mag. educ. philol. russ. i mag. hist. 

 

34. Odobrenje odgode upisa u I. semestar Hrvoju BAZINI, mag. educ. philol. croat., 

pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. 

god. 2019./2020. 

 

35. Obavijesti 

 

36. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Irene MIKULACO, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kontrastivna analiza hrvatskoga 

i ruskoga pravnog nazivlja“.  

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tvrtka BOŽIĆA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Otok Krk za 

vrijeme Prvog svjetskog rata“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana MARIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog 

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

višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih vodotokova – primjer 

Skradinskog buka“.  

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Jelene PUTICE DŽAJIĆ, studentice poslijediplomskog 

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

transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljeća“ 
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Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivana PERUTINE, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Klimatske promjene i njihov utjecaj na vodni režim u poriječju Neretve“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Tomoru KASTRATIJU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Besniku RRACIJU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 9. 

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

Mithada KOZLIČIĆA mentorstva mr. sc. Marijani MARINOVIĆ na poslijediplomskom 

doktorskom studiju „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Saši MARINOVIĆU, mag. educ. phil. i mag. paed., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Zvonku AGIČIĆU, dipl. oec., studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Dolores OŠTRIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Hedi BLAŠKOVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 14.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Stipi BRČIĆU, prof., studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 
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Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Zrinki DELIĆ, dipl. inf., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Mariji DEVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Ireni DUKIĆ, prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Suzani ĐURĐEVIĆ, dipl. oec., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 

„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Zrinki GREDELJ TOLIĆ, prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 

„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Marinu GULANU, mag. oec., studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Paoli JURIĆ, mag. praesc. educ., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 

„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 22. 

 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Zdenku KOBEŠČAKU, univ. spec. act. soc., studentu poslijediplomskog specijalističkog 

studija „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Aniti KOLARIĆ, dipl. defektologinji, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 

„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 
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Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Lidiji KOZINI, dipl. oec., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Krešimiru KRIVDIĆU, prof., studentu poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

mr. sc. Jasenki MARTINČEVIĆ, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 

„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Mireli MIJIĆ, prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Karmen PAVLIC, mag. praesc. educ., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 

„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 29. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Nenadu POLONDAKU, dipl. kateheti, poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 30. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Željki POŽGAJ, mag. praesc. educ., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 

„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 31. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Dobrili RADEKI, prof., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 

 

Ad 32. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju produženja roka za završetak studija 

Andreji SEDLAR, mag. praesc. educ., studentici poslijediplomskog specijalističkog studija 

„Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, do 30. rujna 2020. godine. 
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Ad 33. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ Yuriyu VYKHODTSEVU, mag. educ. philol. 

russ. i mag. hist., ponovnim upisom V. semestra u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020. 

 

Ad 34. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju odgode upisa u I. semestar Hrvoju 

BAZINI, mag. educ. philol. croat., pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij 

„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2019./2020. (smjer Filologija-lingvistika), do promjene 

okolnosti iznesenih u obrazloženju odluke, a najduže u trajanju od dvanaest mjeseci od 

datuma stupanja na snagu odluke. 

 

Ad 35. 

 Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 36. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

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


