
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

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

Zadar, 16. lipnja 2015. 

Z A P I S N I K 

 

VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 

održane 16. lipnja 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3) s 

početkom u 10.08 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, prof. dr. sc. Dijana Vican, 

predsjednica Vijeća, 

 

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

2. prof. dr. sc. Josip Lisac, 

3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 

5. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 

 

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

znanosti: 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

1. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno se opravdao). 

 

Zapisnik vodi: 

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

 

 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum.  

Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeće dopune: 

 

1. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Ivi PERKUŠIĆU, prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora mr. sc. Ivanu MANCEU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

3. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Andreji KATAVIĆ, dipl. 

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

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2014./2015., 

 

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

RABADAN-ZEKIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Elementi karnevalizacije u romanima Miroslava Krleže“, 
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3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Mislava DEVIĆA, dipl. soc., studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Odrednice 

akumulacije socijalnog kapitala stanovništva grada Zadra; višerazinsko objašnjenje“, 

 

4. Prijedlog Senatu za razrješenje/imenovanje mentora Marijani MIKULANDRA, prof., 

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

 

5. Odobrenje nastavka prekinutog studija Jasminki MARAVIĆ, prof., 

 

6. Prihvaćanje očitovanja Vijeća mentora  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ na prigovor pristupnice Kristine GRUBOR, prof., na rezultate natječaja za upis, 

odobrenje upisa i prijedlog Senatu za imenovanje mentora  i komentora, 

 

7. Prihvaćanje očitovanja Vijeća mentora  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“  na prigovor pristupnice Ivančice SLUNJSKI, prof., na rezultate natječaja za upis, 

odobrenje upisa i prijedlog Senatu za imenovanje mentora, 

 

8. Prihvaćanje očitovanja prvog i drugog člana stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 

rada Josipa BOSNIĆA, prof., studenta poslijediplomskog studija „Graditeljsko nasljeđe“, pod 

naslovom „Grbovi na srednjovjekovnim stambenim kućama u Splitu“, prihvaćanje izvješća 

Stručnog povjerenstva i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Ivi PERKUŠIĆU, prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora mr. sc. Ivanu MANCEU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Andreji KATAVIĆ, dipl. 

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

 

12. Razno.  

 

 

Ad 1.  

 Vijeće, uz prihvaćene primjedbe, jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VII. redovite sjednice 

Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2014./15. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane RABADAN-ZEKIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Elementi karnevalizacije u romanima 

Miroslava Krleže“. 

 

Ad 3. 

Vijeće, uz napomenu da u naslovu umjesto točke sa zarezom treba biti dvotočka, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Mislava DEVIĆA, dipl. soc., studenta međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom 

„Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva grada Zadra; višerazinsko objašnjenje“. 

 

Ad 4. 

Vijeće većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

razrješenje/imenovanje mentora Marijani MIKULANDRA, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 
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Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Jasminki 

MARAVIĆ, prof. 

 

Ad 6. 

Vijeće većinom glasova (uz jedan suzdržan glas)  donosi odluku o prihvaćanje očitovanja 

Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na prigovor 

pristupnice Kristine GRUBOR, prof., na rezultate natječaja za upis, te donosi odluku o odobrenju 

upisa u smjer Filozofija u zimskom semestru akad god. 2015./2016. i prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje mentora i komentora. 

 

Ad 7.  
Vijeće većinom glasova (uz jedan suzdržan glas)  donosi odluku o prihvaćanje očitovanja 

Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na prigovor 

pristupnice Ivančice SLUNJSKI, prof., na rezultate natječaja za upis, te donosi odluku o odobrenju 

upisa u smjer Filozofija u zimskom semestru akad god. 2015./2016. i prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje mentora. 

 

Ad 8. 

Vijeće, nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi, jednoglasno donosi odluku da se 

donošenje odluke odgodi za sljedeću sjednicu. 

   

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za za imenovanje komentora Ivi 

PERKUŠIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora mr. sc. Ivanu MANCEU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije Andreji KATAVIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 12. 

Nema prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 10.32 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Danijela Gašparović, prof.                              prof. dr. sc. Dijana Vican 


