
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-04 
Zadar, 19. travnja 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. 
god. 2020./2021. održane u utorak 19. travnja 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. Anita Pavić Pintarić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

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

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
5. prof. dr. sc. Maša Surić 
 

d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija 
6. doc. dr. sc. Daliborka Luketić  

 
e) predstavnica studenata doktorskih studija 

7. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. 
 
Odsutni članovi Vijeća: 
1. prof. dr. sc. Ante Uglešić (prethodno opravdao izostanak) 
2. izv. prof. dr. sc. Dino Županović (prethodno opravdao 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 16. za koju nisu dostavljeni 
materijali, na način da dosadašnja Ad 17. postane Ad 16. itd. 
 
Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

 
D n e v n i   r e d: 
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1. Ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 
akad. god. 2021./2022.  

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

disertacije Nikoline PEŠE PAVLOVIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Navike i ponašanja autora iz društvenog i humanističkog područja pri 
objavljivanju radova u časopisima“  
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Nikoline PEŠE PAVLOVIĆ, mag. bibl. 
 
c) Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Nikolini PEŠI 
PAVLOVIĆ, mag. bibl. 

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

disertacije mr. art. Antonije GLUHAN, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Zidne slike 
Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i 
zaštita“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije mr. art. Antonije GLUHAN 

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

disertacije Đurđine LAKOŠELJAC, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Šibensko 
zlatarstvo 14. i 15. stoljeća“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Đurđine LAKOŠELJAC, mag. hist. art. 
 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Željke PANDŽE, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Naseljenost Čapljine 
u antičko doba u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja“  

 
6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Šime VRKIĆA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološki pristupi analizi i 
kategorizaciji kulturnog krajolika: primjer područja bivše Općine Obrovac“  

 
7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Lidije BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i filozofkinje, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Tipologija stambenog tornja u kontekstu stambene izgradnje u 
Rijeci u razdoblju socijalizma“ 

                              
8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Božidara CVENČEKA, mag. philol. croat., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Inovativnost i 
nasljeđe pjesničke poetike i pjesničkog stvaralaštva Josipa Severa“ 



 3 

9. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Marijane MIOČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom „Teorije i modeli prijelaza 
djece iz predškolske ustanove u osnovnu školu“  

 
10. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

Dobrinke ROJNIĆ, mag. rel. int. et dip., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Geopolitički utjecaj globalnih aktera na energetsko pozicioniranje Hrvatske 
u 21. stoljeću“ 
 

11. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Bojana MUCKA, mag. phil. i mag. ethnol. i anthrop., i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Etnografija 'za svaki dan' – 
multimodalni pristup europskom režimu migracija“ 
 

12. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Anete MUDRONJA PLETENAC, dipl. ing. arh., i 
odobrenje teme disertacije pod naslovom „Grad, arhitektura i film: 
proizvodnja prostora kroz prostorne paradigme“ 
 

13. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Adriane Branke POJATINE, mag. ethnol. i anthrop. i 
mag. soc.,  studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Umreženost 
identitetskih i turističkih prostora na primjeru štovanja Gospe od Sniga u 
Kukljici“ 

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

teme disertacije Josipe ĐIRI, mag. phil., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Raščlamba i 
tumačenje recepcije Wittgensteinove filozofije u Hrvatskoj“ 

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

teme disertacije Julijana SUTLOVIĆA, mag. geogr., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ pod naslovom „Ranonovovjekovne pomorske karte 
Jadranskog mora kao medij komunikacije“ 
 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivani 
ČERNEHI, mag. educ. philol. i mag. paed., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivanu 
MILANOVIĆ-LITRI, dipl. teologu, studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ 
 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ani 
BABIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 
odgoju i obrazovanju“ 
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19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Sanji 
GAVRANČIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 
20. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Jasminki 

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

 
21. a) Odobrenje promjene studijskog smjera Mislavu ČALJKUŠIĆU, mag. theol., 

mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthropol., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“  
 
b) Prijedlog Senatu za promjenu teme disertacije Mislavu ČALJKUŠIĆU, mag. 
theol., mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthropol. 
 
c) Prijedlog Senatu za potvrdu imenovanja mentora Mislavu ČALJKUŠIĆU, 
mag. theol., mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthropol. 
 

22. Prijedlog Senatu za odobrenje obnove statusa studenta Ljubici ILEVSKI 
RADOŠEVIĆ, dipl. učiteljici, ponovnim upisom VI. semestra na 
poslijediplomskom doktorskom studiju „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 
 

23. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“ Dinku LUCIĆU, dipl. oec. 
 

24. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Dinka LUCIĆA, mag. oec., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ pod naslovom 
„Konvergencija praksi i standarda kreditiranja kućanstava i razlike među 
odabranim državama i članicama Europske unije“ 

 
25. Odobrenje odgode upisa u I. semestar Petri ŠPADIĆ, mag. educ. philol. hisp. i 

mag. educ. philol. ital., pristupnici za upis na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“ u akad. god. 2021./2022. 

 
26. Obavijesti 

 
27. Razno. 

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

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Nikoline PEŠE PAVLOVIĆ, mag. bibl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod 
naslovom „Navike i ponašanja autora iz društvenog i humanističkog područja pri 
objavljivanju radova u časopisima“; 
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b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Nikoline PEŠE PAVLOVIĆ, mag. bibl.; 

 
c) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 

produženja statusa studenta Nikolini PEŠI PAVLOVIĆ, mag. bibl. 
 
Ad 3.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije mr. art. Antonije GLUHAN, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i 
zaštita“; 
 
 b) Vijeće, nakon rasprave o sastavu stručnog povjerenstva s obzirom na 
izostanak člana sa Sveučilišta u Zadru, jednoglasno donosi odluku o iznimnom 
prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
mr. art. Antonije GLUHAN, uz napomenu prorektora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića 
kako će voditelje doktorskih studija upozoriti da ubuduće povedu računa da u 
povjerenstvima obavezno bude član sa Sveučilišta u Zadru. 
 
Ad 4.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Đurđine LAKOŠELJAC, mag. hist. art., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o iznimnom prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Đurđine LAKOŠELJAC, mag. 
hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, s obzirom da u sastavu povjerenstva nema člana sa Sveučilišta u Zadru. 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Željke PANDŽE, mag. archeol., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 
pod naslovom „Naseljenost Čapljine u antičko doba u svjetlu arheološko-
topografskih istraživanja“. 
 
Ad 6. 
 Vijeće, uz napomenu da bi ubuduće trebalo voditi računa da se ne odobravaju 
naslovi teme disertacije s nejasnim konstrukcijama kao što je „bivša Općina 
Obrovac“,  jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Šime VRKIĆA, dipl. arheol., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Arheološki pristupi analizi i kategorizaciji kulturnog krajolika: primjer 
područja bivše Općine Obrovac“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Lidije BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i 
filozofkinje, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
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znanosti“, pod naslovom „Tipologija stambenog tornja u kontekstu stambene 
izgradnje u Rijeci u razdoblju socijalizma“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće, uz molbu prorektora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića prof. dr. sc. Aniti 
Pavić Pintarić da Vijeću doktorskog studija „Humanističke znanosti“ prenese kako 
dva vanjska člana stručnog povjerenstva ne bi trebala biti s iste ustanove,  
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Božidara CVENČEKA, mag. philol. croat., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Inovativnost i nasljeđe pjesničke poetike i pjesničkog stvaralaštva Josipa Severa“. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane MIOČIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod 
naslovom „Teorije i modeli prijelaza djece iz predškolske ustanove u osnovnu 
školu“. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Dobrinke ROJNIĆ, mag. rel. int. et dip., 
studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“, pod naslovom „Geopolitički utjecaj globalnih aktera na energetsko 
pozicioniranje Hrvatske u 21. stoljeću“. 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Bojana MUCKA, mag. phil. i mag. 
ethnol. i anthrop., i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Etnografija 'za svaki 
dan' – multimodalni pristup europskom režimu migracija“. 
 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Anete MUDRONJE PLETENAC, dipl. 
ing. arh., i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Grad, arhitektura i film: 
proizvodnja prostora kroz prostorne paradigme“. 

 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Adriane Branke POJATINE, mag. 
ethnol. i anthrop. i mag. soc.,  studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Umreženost 
identitetskih i turističkih prostora na primjeru štovanja Gospe od Sniga u Kukljici“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Josipe ĐIRI, mag. phil., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Raščlamba i tumačenje recepcije Wittgensteinove filozofije u Hrvatskoj“. 
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Ad 15.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Julijana SUTLOVIĆA, mag. 
geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ pod naslovom „Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora 
kao medij komunikacije“. 
 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Ivani ČERNEHI, mag. educ. philol. i mag. 
paed., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Ivanu MILANOVIĆ-LITRI, dipl. teologu, 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Ani BABIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 
Ad 19. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Sanji GAVRANČIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 
 
Ad 20. 

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 21. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se Mislavu ČALJKUŠIĆU, mag. theol., 
mag. anthrop. i mag. ethnol. et anthropol., studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, odobri promjena studijskog smjera sa smjera 
Etnologija i antropologija na smjer Filologija – lingvistika, uz priznavanje izvršenih 
obveza iz pet modula i aktivnosti, kao i njima pripadajući ECTS bodovi, te nastavak 
studija od III. semestra po novome programu u punom obuhvatu obveza, što znači 
da student u nastavku studija mora steći još 120 ECTS bodova (90 ECTS bodova iz 
obveznih modula i 30 ECTS bodova iz izbornih modula), sukladno obrazloženju 
Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“; 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 

teme disertacije Mislavu ČALJKUŠIĆU, mag. theol., mag. anthrop. i mag. ethnol. et 
anthropol; 

 
c) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za potvrdu 

imenovanja mentora Mislavu ČALJKUŠIĆU, mag. theol., mag. anthrop. i mag. ethnol. 
et anthropol. 
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Ad 22. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
obnove statusa studenta Ljubici ILEVSKI RADOŠEVIĆ, dipl. učiteljici, ponovnim 
upisom VI. semestra na poslijediplomskom doktorskom studiju „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“. 
 
Ad 23.  
 Vijeće većinom glasova, uz jedan suzdržan glas, donosi odluku o prihvaćanju 
prijedloga za odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Dinku LUCIĆU, dipl. oec., ponovnim 
uvjetnim upisom V. semestra u ljetnom semestru akad. godine 2021./2022. 
 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dinka LUCIĆA, mag. oec., 
studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
pod naslovom „Konvergencija praksi i standarda kreditiranja kućanstava i razlike 
među odabranim državama i članicama Europske unije“. 
 
Ad 25. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju Petri ŠPADIĆ, mag. educ. philol. 
hisp. i mag. educ. philol. ital., pristupnici za upis na poslijediplomski doktorski studij 
„Humanističke znanosti“ (smjer Filologija-lingvistika), odgode upisa u III. 
semestar iz zimskog u ljetni semestar akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 26. 

Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić najavljuje sastanak s voditeljima 
doktorskih studija na temu organizacije zajedničkih modula, te poziva članove Vijeća 
da predlože i druge moguće teme za sastanak.  

Prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić predlaže kao temu imenovanje stručnih 
povjerenstava s obzirom na sastav članova.   
 
Ad 27.  
 Prof. dr. sc. Saša Božić moli da termini sjednica područnih vijeća i Vijeća 
poslijediplomskih studija budu bliže. Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 
odgovara kako će se pri izradi plana sjednica za sljedeću akademsku godinu voditi o 
tome računa. 
 
 

Sjednica je završena u 10.40 sati 
 
 
 

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


