
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-05 

Zadar, 18. svibnja 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2019./2020. održane 18. svibnja 2020. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. 

kat, dvorana 2.3) 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 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić (sudjelovao online)  

5. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti:  

6. prof. dr. sc. Toni Bielić  

7. prof. dr. sc. Damir Magaš  

 

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, 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. 2019./2020. 

 

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

PINTARIĆA, dipl. inf., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Razvoj i optimizacija metapodatkovne sheme za 

otvorene istraživačke podatke u području arheologije“  

 

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

ŠPOLJARIĆ KIZIVAT, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Organizacija i očuvanje zbirki 

legata u knjižnicama“  

 

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

MARIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
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poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Razvoj višekriterijskog modela održivog 

upravljanja na području sedrotvornih vodotokova – primjer Skradinskog buka“ 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jelene 

KUPSJAK, mag. soc. i ethnol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kulturno-antropološka analiza politika 

mentalnog zdravlja u Hrvatskoj“ 

 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane 

ŠTOKOV, mag. ethnol. i mag. educ. geogr., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Primjena novog teorijsko-metodološkog 

pristupa u etnografskim istraživanjima“ 

 

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

BARIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Turizam u Opatiji između dva svjetska rata“ 

 

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

disertacije Vlatke TOMIĆ, prof.., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Staatskunde i hrvatske zemlje 

sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi“ 

 

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

disertacije Nede KULENOVIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Povijesna 

karakterizacija krajolika Općine Povljana primjenom geoprostornih tehnologija“ 

 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Petri PREDOEVIĆ 

ZADKOVIĆ, mag. hist., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Marini JURJEVIĆ, 

dipl. arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Ivanu ALDUKU, 

dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Zrinki BANIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Jeleni KUPSJAK, 

mag. soc. i ethnol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

15. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Ivani 

MIHALJINEC, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

16. Očitovanje Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na 

zamolbu pristupnika Ivana BRAICE, mag. educ. philol. lat. i mag. educ. philol. graec., za 

detaljnije objašnjenje odluke o neodobravanju upisa na studij 
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17. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ u akad. god. 2019./2020. 

 

18. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studijima 

Sveučilišta u Zadru 

 

19. Obavijesti 

 

20. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VII. 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 Nevena PINTARIĆA, dipl. inf., studenta 

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

„Razvoj i optimizacija metapodatkovne sheme za otvorene istraživačke podatke u području 

arheologije“.  

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Marijane ŠPOLJARIĆ KIZIVAT, dipl. bibl., studentice 

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

„Organizacija i očuvanje zbirki legata u knjižnicama“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu 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 KUPSJAK, mag. soc. i ethnol., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kulturno-

antropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane ŠTOKOV, mag. ethnol. i mag. educ. geogr., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnografskim istraživanjima“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Jelene BARIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

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

Opatiji između dva svjetska rata“. 
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Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Vlatke TOMIĆ, prof.., studentice 

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

naslovom „Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i 

ljudi“.  

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Nede KULENOVIĆ, mag. archeol., 

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

pod naslovom „Povijesna karakterizacija krajolika Općine Povljana primjenom geoprostornih 

tehnologija“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Petri PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, mag. hist., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“.  

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Marini JURJEVIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

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

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Zrinki BANIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 14.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Jeleni KUPSJAK, mag. soc. i ethnol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Ivani MIHALJINEC, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 16. 

Nakon dodatnog pojašnjenja voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ prof. dr. sc. Rafaele Božić da je dio kvalitetnih prijava na smjer 

Filologija odbijen zbog male upisne kvote, Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

Očitovanja Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na zamolbu 
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pristupnika Ivana BRAICE, mag. educ. philol. lat. i mag. educ. philol. graec., za detaljnije 

objašnjenje odluke o neodobravanju upisa na studij.  

 

Ad 17. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa u I. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ u ljetnom semestru akad. god. 

2019./2020. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Laura Grzunov 

2. Ljiljana Poljak 

3. Sanda Hasenay 

4. Emilia Domazet 

5. Krešimir Jakšić 

6. Josip Šebalj 

7. Andrea Vlaić. 

 

b) Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis na poslijediplomski doktorski 

studij „Društvo znanja i prijenos informacija“ u akad. god. 2019./2020. sljedećim 

pristupnicima: 

 

1. Antonio Milanović (broj postignutih bodova je ispod upisne kvote) 

2. Marija Vidučić (broj postignutih bodova je ispod upisne kvote) 

3. Mirela Petković (broj postignutih bodova je ispod upisne kvote) 

4. Božena Dokoza Bogdan (nepotpuna prijavna dokumentacija). 

 

Ad 18. 

   

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim studijima, uz sljedeći 

prijedlog izmjena: 

- Članak 15., stavak 1. ostaje isti, ali uz napomenu da predsjednik povjerenstva piše 

detaljno izvješće, a ostali članovi stručnog povjerenstva pišu ocjenu rada 

- Članak 15., stavak 4. mijenja se i glasi: „Mentor ili komentor u pravilu ne mogu biti 

članovi stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.“ 

 

Ad 19. 

Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 20. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 12.20 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

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


