
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-04 
Zadar, 16. travnja 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. 
god. 2020./2021. održane putem video prijenosa u aplikaciji Zoom u petak 16. 
travnja 2021. godine s početkom u 11.05 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  

 
b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić  
4.  prof. dr. sc. Igor Radeka (prethodno opravdao izostanak) 

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
5. prof. dr. sc. Toni Bielić  
6. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus  
 
Odsutni član Vijeća: 
7. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 
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, predlaže 
sljedeću dopunu dnevnog reda:  
 

Iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi: 
 

18. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Blanki ČOP, mag. soc. 

 
 

Dosadašnje točke 18. i 19. postaju točke 19. i 20.: 
 

19. Obavijesti 
 
20. Razno. 
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Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija 
u akad. god. 2020./2021.  

 
2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Marina SABOLOVIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Taktička 
operacija 'Miljevci' – vojno-geografska analiza“ 

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

teme disertacije Dina TARASA, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Brodolom iz 1. st. po Kr. na Južnom grebenu kod Silbe u kontekstu 
istovremenih jadranskih i mediteranskih nalaza“ 
 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Denisa JURKOVIĆA, mag. educ. phil. i mag. paed., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, 
pod naslovom „Interkulturalna osjetljivost studenata učiteljskih studija“ 

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

teme disertacije Maje BOLANČE FUMIĆ, prof., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Diplomatsko pregovaranje u funkciji razvoja ideje i procesa pristupanja 
međunarodnim organizacijama“ 

 
6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Zani HOXHA, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Zani RAMA, studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Danijelu TATIĆU, mag. 

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

 
9. Prijedlog Senatu za razrješenje doc. dr. sc. Vladimira FILIPOVIĆA  mentorstva 

Stipi ČAČIJI, mag. rel. int. et dip., studentu zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog produženja roka za predaju 
disertacije Kristijanu TOMASOVIĆU, mag. educ. philol. angl. i mag. educ. 
philol. germ., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“ 

 
11. Prijedlog Senatu za neodobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Roku VULETIĆU, dipl. politologu, studentu zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
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12. Prijedlog Senatu za odobrenje obnove statusa studenta Sanji REITER, prof., 
ponovnim upisom VI. semestra na poslijediplomskom doktorskom studiju 
„Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 
13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Mirti MATOŠIĆ, 

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

 
14. Suglasnost za izradu i obranu teme disertacije te izradu i obranu disertacije 

na engleskom jeziku Zani HOXHA, studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
 

15. Suglasnost za izradu i obranu teme disertacije te izradu i obranu disertacije 
na engleskom jeziku Zani RAMA, studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
16. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ Mariji NJIRIĆ, mag. educ. philol. angl. i 
mag. hist. art. 

 
17. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ u akad. god. 2020./2021.  
 

18. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Blanki ČOP, mag. soc. 
 

19. Obavijesti 
 

20. Razno. 
 

 
Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice 
Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021. 
 
Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marina SABOLOVIĆA, mag. geogr., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Taktička operacija 'Miljevci' – vojno-geografska 
analiza“. 
 
Ad 3.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dina TARASA, dipl. 
arheol. i dipl. pov. umj., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Brodolom iz 1. st. po Kr. na Južnom 
grebenu kod Silbe u kontekstu istovremenih jadranskih i mediteranskih nalaza“. 
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Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Denisa JURKOVIĆA, mag. 
educ. phil. i mag. paed., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 
odgoju i obrazovanju“, pod naslovom „Interkulturalna osjetljivost studenata 
učiteljskih studija“. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Maje BOLANČE FUMIĆ, 
prof., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“, pod naslovom „Diplomatsko pregovaranje u funkciji razvoja ideje i 
procesa pristupanja međunarodnim organizacijama“.  
 
Ad 6. 
 Vijeće, uz napomenu da je potrebno ispraviti pogrešno navedeno ime 
studentice u mentoričinoj izjavi o prihvaćanju mentorstva, jednoglasno donosi 
odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Zani HOXHA, studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Zani RAMA, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Danijelu TATIĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje doc. 
dr. sc. Vladimira FILIPOVIĆA  mentorstva Stipi ČAČIJI, mag. rel. int. et dip., studentu 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
naknadnog produženja roka za predaju disertacije Kristijanu TOMASOVIĆU, mag. 
educ. philol. angl. i mag. educ. philol. germ., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za neodobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Roku VULETIĆU, dipl. politologu, 
studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“. 
 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
obnove statusa studenta Sanji REITER, prof., ponovnim upisom VI. semestra na 
poslijediplomskom doktorskom studiju „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
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Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu i obranu 
teme disertacije te izradu i obranu disertacije na engleskom jeziku Zani HOXHA, 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 15. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu i obranu 
teme disertacije te izradu i obranu disertacije na engleskom jeziku Zani RAMA, 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 16. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ Mariji 
NJIRIĆ, mag. educ. philol. angl. i mag. hist. art., upisom III. semestra u ljetnom 
semestru akad. godine 2020./2021. 
 
Ad 17. 

a) Vijeće, na temelju  ispunjenih uvjeta natječaja te Odluke Senata o prihvaćanju 
prijedloga za proširenje kvote za upis (Klasa: 643-02/21-01/01, Urbroj: 
2198-1-79-12/21-05, od 30. ožujka 2021.), jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija 
Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u akad. god. 2020./2021. sljedećim 
pristupnicima: 

 
1. Mara Stojanac  
2. Tena Matijaš  
3. Nina Kuljiš Palac  
4. Bernardica Horvat Petravić   
5. Irena Jordan Lončarić  
6. Marta Klemenčić  
7. Ksenija Vatavuk Margetić  
8. Višnja Novosel  
9. Drita Jusufi  
10. Marina Panić  
11. Antonija Bašić  
12. Valerija Šinko  
13. Sandra Janković  
14. Anamarija Tadin  
15. Jelena  Topić  
16. Ana Šabić  
17. Marija Bistrić   
18. Nataša Barišić.  
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b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis na poslijediplomski 
doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u akad. god. 2020./2021. 
sljedećim pristupnicima koji ne ispunjavaju uvjete natječaja: 

 
1. Jelena Dolenec (nije ostvarila dovoljan broj bodova prema postavljenim 

kriterijima, a unutar predviđene upisne kvote) 
2. Vjekoslav Pavlović (nije ostvario dovoljan broj bodova prema postavljenim 

kriterijima, a unutar predviđene upisne kvote) 
3. Ivana Guglielmini (nije ostvarila dovoljan broj bodova prema postavljenim 

kriterijima, a unutar predviđene upisne kvote) 
4. Alma Mimica (nije ostvarila dovoljan broj bodova prema postavljenim 

kriterijima, a unutar predviđene upisne kvote) 
5. Maja Ledić (nije ostvarila dovoljan broj bodova prema postavljenim 

kriterijima, a unutar predviđene upisne kvote) 
6. Siniša Hrga (nije ostvario dovoljan broj bodova prema postavljenim 

kriterijima, a unutar predviđene upisne kvote) 
7. Dubravka Konjevod (ne ispunjava formalni uvjet natječaja, odnosno u 

natječajnoj dokumentaciji nije priložila dokaz o završenom diplomskom 
studiju i poznavanju engleskog jezika). 

 
Ad 18. 
  Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 
lokalnog razvoja“ Blanki ČOP, mag. soc., upisom IV. semestra u ljetnom semestru 
akad. god. 2020./2021. 
 
Ad 19. 
 Obavijesti. 
 
Ad 20. 
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 

Sjednica je završena u 11.40 sati. 
 
            
 

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

 


