
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-05 
Zadar, 14. svibnja 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. 
god. 2020./2021. održane putem video prijenosa u aplikaciji Zoom u petak 14. svibnja 
2021. godine s početkom u 10.15 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  

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
5. prof. dr. sc. Toni Bielić  
6. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus (uključio se tijekom rasprave o Ad 3.) 
 
Odsutni član Vijeća: 
7. prof. dr. sc. Dražen Maršić (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. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže 
sljedeću dopunu dnevnog reda:  
 
Iza točke 22. dodaje se točka 23. koja glasi: 
 

23. Prijedlog  Senatu za odobrenje postupka ocjene disertacije Frana 
DOMAZETOVIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Višerezolucijsko 
modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija“ i imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
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Dosadašnje točke 23. i 24. postaju točke 24. i 25.: 
 

24. Obavijesti 
 

25. Razno. 
 

 
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. 2020./2021.  
 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Magdalene GETALDIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Zbirke sadrenih odljeva antičkih i 
srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu“ 
 

3. Prijedlog  Senatu za razrješenje trećeg i četvrtog člana te imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu disertacije Ivane MIHALJINEC, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Music as healing in the Anatolian Seljuk Times“ [„Glazba kao 
lječidbeni medij u doba Anatolijskih Seldžuka“] i odobrenje produženja 
statusa studenta 

 
4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

Natalije PARLOV, mag. rel. int. et dip., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom„Model upravljanja informacijskom sigurnošću u usklađivanju s 
europskom pravnom regulativom zaštite podataka“ 
 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Mirka RAŠIĆA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimsko nalazište na 
Gračinama kod Ljubuškog: istraživanja 1977. – 1980.“ 
 

6. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Viktorije KUDRE BEROŠ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Narativi doma i domovine: 
hrvatski emigrantski tisak u Argentini“ 
 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Ivane HANAČEK, dipl. pov. i dipl. pov. umj., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Socijalno angažirana umjetnost u Hrvatskoj između 1929. i 1952.“ 

 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Maji GRGURIĆ, dipl. 

arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“ 
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9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Emiliji DOMAZET, mag. bibl., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ 

 
10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Sandi HASENAY, dipl. 

knjižničarki, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“ 

 
11. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i komentora i imenovanje komentora 2 

Tomislavu HABULINU, akad. muzičaru pjevaču i prof., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 
12. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Marka VUČETIĆA  mentorstva 

Goranu JOSIFOVSKOM, prof., na poslijediplomskom doktorskom studiju 
„Humanističke znanosti“ 
 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije 
Krešimiru MIJIĆU, mag. archeol. et hist., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Marinu 
PERKU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“ 

 
15. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Milanu ŠARIĆU, 

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

 
16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivi PETER-

DRAGAN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ 
 

17. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Ive PETER-DRAGAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kazališni klaun – performativnost 
komičnog“ 

 
18. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatanog produženja statusa studenta Eugenu 

MOTUŠIĆU, dipl. pov. umj. i dipl. arheol., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

19. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“ Ivoni DRAŠIĆ ŠARIĆ, univ. spec. pol. 

 
20. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ Zvonimiru ŠOSTARU, dr. med. 
 

21. Odobrenje dodatnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 
„Međunarodni odnosi“ u akad. god. 2020./2021.  

 
22. Zamolba Mire MUHOBERAC za odobrenje pokretanja postupka stjecanja 

doktorata znanosti bez upisivanja poslijediplomskog doktorskog studija 
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23. Prijedlog  Senatu za odobrenje postupka ocjene disertacije Frana 
DOMAZETOVIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Višerezolucijsko 
modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija“ i imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

 
24. Obavijesti 

 
25. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice 
Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021. 
 
Ad 2. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Magdalene GETALDIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u 
europskom kontekstu“. 
 
Ad 3.  
 Nakon dodatnog pojašnjenja voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ prof. dr. sc. Rafaele Božić kako je, predlažući istovjetno 
povjerenstvo za obranu, Vijeće doktorskog studija imalo namjeru dati mogućnost 
studentici i dr. sc. Jošku Ćaleti da na obrani eventualno rasprave nejasnoće, Vijeće 
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje trećeg i četvrtog 
člana te imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivane MIHALJINEC, 
prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Music as healing in the Anatolian Seljuk Times“ [„Glazba kao 
lječidbeni medij u doba Anatolijskih Seldžuka“] i odobrenje obnove statusa studenta. 
 
Ad 4.  

Vijeće jednoglasno donosi uvjetnu odluku o prihvaćanju prijedloga za 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Natalije PARLOV, mag. rel. 
int. et dip., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Model upravljanja informacijskom 
sigurnošću u usklađivanju s europskom pravnom regulativom zaštite podataka“ 
(Vijeće donosi uvjetnu odluku jer se sjednica održava prije sjednice Stručnog vijeća za 
društveno područje koje daje prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu navedene disertacije). 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mirka RAŠIĆA, mag. archeol., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Rimsko nalazište na Gračinama kod Ljubuškog: istraživanja 1977. – 
1980.“. 
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Ad 6.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Viktorije KUDRE BEROŠ, prof., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Narativi doma i domovine: hrvatski emigrantski tisak u Argentini“. 
 
Ad 7.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivane HANAČEK, dipl. pov. 
i dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Socijalno angažirana umjetnost u Hrvatskoj između 1929. 
i 1952.“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Maji GRGURIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 9.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Emiliji DOMAZET, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Sandi HASENAY, dipl. knjižničarki, studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
mentora i komentora i imenovanje komentora 2 Tomislavu HABULINU, akad. 
muzičaru pjevaču i prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 
 
Ad 12.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje izv. 
prof. dr. sc. Marka VUČETIĆA  mentorstva Goranu JOSIFOVSKOM, prof., na 
poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Krešimiru MIJIĆU, mag. archeol. et hist., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Marinu PERKU, mag. geogr., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
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Ad 15.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Milanu ŠARIĆU, prof., studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 16. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Ivi PETER-DRAGAN, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 17.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ive PETER-DRAGAN, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Kazališni klaun – performativnost komičnog“. 
 
Ad 18. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Eugenu MOTUŠIĆU, dipl. pov. umj. i dipl. 
arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 19. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Ivoni 
DRAŠIĆ ŠARIĆ, univ. spec. pol., uvjetnim upisom u IV. semestar u ljetnom semestru 
akad. godine 2020./2021. 
 
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
Zvonimiru ŠOSTARU, dr. med., upisom u VI. semetar u ljetnom semestru akad. 
godine 2020./2021.   
 
Ad 21. 

Vijeće, na temelju  ispunjenih uvjeta natječaja, jednoglasno donosi odluku o 
odobrenju dodatnog upisa u I. semestar poslijediplomskog doktorskog 
„Međunarodni odnosi“ u akad. god. 2020./2021. sljedećim pristupnicima: 

 
1. Andrea Rados Bajlo 
2. Ivana Legin 
3. Jelica Panić 
4. Magdalena Ivkić. 

 
Ad 22. 
  Vijeće, nakon podsjećanja prorektora prof. dr. sc. Zvjezdana Penezića na 
zaključak Vijeća vezano za svojevremeni upit kandidatkinje o mogućnosti prelaska 
na Sveučilište u Zadru („mogućnosti priznavanja izvršenih obveza na drugom studiju i 
upis na na doktorski studij Sveučilišta u Zadru, ili provođenja postupka stjecanja doktora 
znanosti bez upisa studija nisu sporne, ali bi promjena mentora u toj fazi bila 
problematična“), te rasprave u kojoj je postavljeno pitanje razloga zbog kojeg 
kandidatkinja ne može doktorirati na matičnom sveučilištu, jednoglasno prihvaća 
prijedlog prorektora da se donošenje odluke o zamolbi Mire MUHOBERAC za 
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odobrenje pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti bez upisivanja 
poslijediplomskog doktorskog studija odgodi za sljedeću sjednicu kako bi se  
prethodno na Filozofskom fakultetu u Zagrebu provjerilo o čemu se radi. 
 
Ad 23. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
postupka ocjene disertacije Frana DOMAZETOVIĆA, mag. geogr., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
pod naslovom „Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih 
tehnologija“ i imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije. 
 
Ad 24. 
 Nije bilo obavijesti. 
 
Ad 25. 
 Razno.  
  
 

Sjednica je završena u 11.05 sati. 
 
            

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


