
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-05 

Zadar, 21. svibnja 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 21. svibnja 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) s početkom u 10.45 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Ivanka Stričević, 

predsjednica Vijeća, 

 

a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić  

 

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

područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Toni Bielić 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

5. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić (prethodno opravdala izostanak) 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka (prethodno opravdao izostanak) 

 

Zapisnik vodi: 

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

 

 Prorektorica prof. dr. sc. Ivanka Stričević otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 

utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću 

dopunu dnevnog reda: 

 

Iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi: 

 

19. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivice 

MATAIJE, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Lička toponimija“  

 

Dosadašnje točke 19. i 20. postaju točke 20. i 21.: 

 

20. Obavijesti 

 

21. Razno. 
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 Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 

akad. god. 2018./2019. 

 

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

DESPOT, univ. spec. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Integracija digitalne tehnologije i 

oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj“ 

  

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Danire 

MATIJACA, dipl. knjižničarke, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Povezanost participativnog 

novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godine“ 

 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marine 

PUTNIK, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“, pod naslovom „Knjižnice i kulturna različitost: uloga narodnih 

knjižnica u promicanju interkulturnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj“  

 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Maje 

PIVČEVIĆ, mag. philol. educ. franc. i mag. philol. ital., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Analiza i uporaba člana u 

francuskome i hrvatskome jeziku: psiholingvistički aspekt i primjena u nastavi“  

 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Kristijana 

MARIĆA, mag. rel. int. et dipl., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Modeli za podizanje izvozne 

konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva“  

 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Josipe 

BUBAŠ, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti“  

 

8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maše 

MARADIN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji 

hrvatskoga jezika“  

 

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

disertacije Kristine GRUBOR, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Paideia i umjetnost u Platonovoj filozofiji“ 

 

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

disertacije Krešimira NEVISTIĆA, dipl. ing., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Inovacije i konkurentnost 

u globaliziranoj ekonomiji četvrte industrijske revolucije“ 
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11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Šimi VRKIĆU, dipl. arheol., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Stipi ČAČIJI, mag. rel. int. et dipl., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dragutinu VURNEKU, mag. rel. int. et dipl., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Daniri MATIJACA, dipl. 

knjižničarki, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

15. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ Mariju RADALJCU, dipl. arheol. 

 

16. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Davoru LUKŠIĆU, dipl. ing. 

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivanu ALDUKU, dipl. 

arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

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

obrazovanju“ u akad. god. 2018./2019.  

 

19. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivice 

MATAIJE, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Lička toponimija“  

 

20. Obavijesti 

 

21. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./19. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivone DESPOT, univ. spec. oec., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 

„Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Danire MATIJACA, dipl. knjižničarke, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
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„Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. 

godine“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Marine PUTNIK, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Knjižnice i 

kulturna različitost: uloga narodnih knjižnica u promicanju interkulturnih vrijednosti u 

Republici Hrvatskoj“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Maje PIVČEVIĆ, mag. philol. educ. franc. i mag. philol. 

ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Analiza i uporaba člana u francuskome i hrvatskome jeziku: psiholingvistički 

aspekt i primjena u nastavi“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Kristijana MARIĆA, mag. rel. int. et dipl., studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Josipe BUBAŠ, dipl. pov. umj., studentice 

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

izvedbe i izvedba tjelesnosti“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Maše MARADIN, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Polisemija i sinonimija u 

financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristine GRUBOR, prof., studentice 

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

umjetnost u Platonovoj filozofiji“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Krešimira NEVISTIĆA, dipl. ing., 

studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod 

naslovom „Inovacije i konkurentnost u globaliziranoj ekonomiji četvrte industrijske 

revolucije“. 

 

 

 



 5 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Šimi VRKIĆU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

  

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Stipi ČAČIJI, mag. rel. int. et dipl., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 13. 

Vijeće, uz napomenu da bi predlagač do sjednice Senata trebao provjeriti ispravnost 

navedenog znanstvenog polja izbora u zvanje predložene mentorice (edukacijsko-

rehabilitacijske znanosti), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

mentora Dragutinu VURNEKU, mag. rel. int. et dipl., studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Daniri MATIJACA, dipl. knjižničarki, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 15.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ Mariju RADALJCU, dipl. arheol., 

ponovnim upisom u III. semestar u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. bez obaveze 

plaćanja semestralne školarine.  

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Davoru LUKŠIĆU, dipl. ing., 

ponovnim uvjetnim upisom u V. semestar u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019., uz 

obvezu dovršenja studija do 4. ožujka 2020. kada mu istječe status studenta. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Ivanu ALDUKU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 18. 

 

a) Vijeće, na temelju ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o odobrenju 

upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ u ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Nataša Barišić 

2. Marija Bjelobrk 

3. Ramona Đuras 

4. Srđan Ferenčak 
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5. Tamara Gospić 

6. Ana Kešina 

7. Marko Lukavac 

8. Maja Ljubić Čmelar 

9. Žan Morović 

10. Marija Njirić 

11. Tena Ormuž Paro 

12. Sonja Rupčić Petelinc 

13. Branka Telenta 

14. Ana Tolp 

15. Vedrana Vučković 

16. Julie Winyard (uz uvjet prethodne dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o akademskom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, prema kojemu je kvalifikacija 

vrednovana sukladno uvjetima natječaja) 

 

b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se pristupnici Ljubici Kovač ne odobri upis u I. 

semestar poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u 

ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. jer ne ispunjava formalni uvjet natječaja (ima 

prosjek ocjena manji od 3,5, a nema dostavljene preporuke dvaju sveučilišnih 

nastavnika). 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivice MATAIJE, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Lička toponimija“. 

 

 

Sjednica je završena u 11.20 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Ivanka Stričević 


