
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
KLASA: 643-02/14-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/14-07 
Zadar, 10. srpnja 2014. 

Z A P I S N I K 
 
VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. 
održane 10. srpnja 2014. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića bb, II. kat, dvorana 2.3) s 
početkom u 10.05 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, 
 
b) Društveno područje znanosti: 

3. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 
 

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

4. prof. dr. sc. Damir Magaš. 
 

Odsutni članovi Vijeća (prethodno se ispričali): 
1. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 
2. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, 
3. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić. 
 
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 stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Alda ČAVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća“, 

 
2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Ivane RAKONIĆ LESKOVAR, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Sudjelovanje školske knjižnice u 
prevenciji poremećaja u ponašanju učenika“, 

 
3. Odobrenje nastavka prekinutog studija Indiri KASAPOVIĆ, mag. bibl., 

 
4. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Indiri KASAPOVIĆ, mag. bibl., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 
 

5. Prijedlog elaborata poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije. 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2013./2014., 

 
2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ive GLAVAŠA, 

prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Vojno značenje cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji za principata“, 

 
3. Prijedlog Senatu za imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

sinopsisa disertacije Mile PANDŽIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Hercegovina u književnim djelima Antuna Branka 
Šimića“, 

 
4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

mr. sc. Helene MILJEVIĆ PAVIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 
poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Pomorska prošlost Riječkog zaljeva u svjetlu 
književnih i slikovnih izvora 19. stoljeća“, 

 
5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Eugena MOTUŠIĆA, dipl. pov. umj., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Crkvena arhitektura 17. i 18. stoljeća u Zadarskom 
okrugu (Contado di Zara)“, 

 
6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Maria SOLJAČIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870.-1898.)“, 

 
7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Vlade ZRNIĆA, akad. slikara, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u strukturi i 
logici slike“, 

 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Petru ELEZU, prof., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“,  
 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produžetka roka za predaju disertacije Ivaniji PETRIN, prof., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produžetka roka za predaju disertacije mr. sc. Đuri ŠKVORCU, 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Alda ČAVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća“, 
 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 
Ivane RAKONIĆ LESKOVAR, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Sudjelovanje školske knjižnice u 
prevenciji poremećaja u ponašanju učenika“, 
 

13. Odobrenje nastavka prekinutog studija Indiri KASAPOVIĆ, mag. bibl., 
 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Indiri KASAPOVIĆ, mag. bibl., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, 
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15. Prijedlog elaborata poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, 

 
16. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 
studija u akad. god. 2013./14. 
 
Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Ive GLAVAŠA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Vojno značenje cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji 
za principata“. 

 
Ad 3. 

Vijeće, uz sugestiju da se dio naslova „u književnim djelima“ promjeni u „književnom djelu“, 
jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje novog člana stručnog povjerenstva 
za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Mile PANDŽIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Hercegovina u književnim djelima 
Antuna Branka Šimića“. 

 
Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Helene MILJEVIĆ PAVIĆ, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Pomorska prošlost Riječkog zaljeva u svjetlu književnih i slikovnih izvora 19. stoljeća“. 

 
Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Eugena MOTUŠIĆA, dipl. pov. umj., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Crkvena arhitektura 
17. i 18. stoljeća u Zadarskom okrugu (Contado di Zara)“. 

 
Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Maria SOLJAČIĆA, prof., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Književni prilozi u 
Katoličkoj Dalmaciji (1870.-1898.)“. 

 
Ad 7.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Vlade ZRNIĆA, akad. slikara, studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo i pokretne 
slike – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike“. 

 
Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 
komentora Petru ELEZU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“. 
 
Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produžetka roka za 
predaju disertacije Ivaniji PETRIN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 
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Ad 10. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produžetka roka za 

predaju disertacije mr. sc. Đuri ŠKVORCU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“. 

 
Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Alda ČAVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predodžba identiteta hvarske komune u 
književnosti XVI. stoljeća“. 
 
Ad 12. 

Nakon provedenog glasovanja, u kojem su dva člana Vijeća bila za prihvaćanje prijedloga, 
jedan član protiv i jedan član suzdržan, Vijeće nije uspjelo donijeti odluku natpolovičnom većinom 
glasova nazočnih članova.   

 
Ad 13.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Indiri 
KASAPOVIĆ, mag. bibl. 

 
Ad 14.  

Vijeće, uz sugestiju da se radni naslov dodatno pojasni (posebice termini „informacijsko 
ponašanje“ i „poslijeratnoj“), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Indiri KASAPOVIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 
znanja i prijenos informacija“. 

 
Ad 15.  
 Nakon pojašnjenja prorektorice prof. dr. sc. Dijana Vican kako stručna vijeća nisu dužna 
razmatrati elaborate poslijediplomskih doktorskih studija (odjeli predlažu, a nadležni ured vrši 
potrebnu provjeru), ali da iz strateških razloga želi ovo vijeće upoznati s motivima za pokretanje 
studija, kao i s pokrenutom procedurom odobravanja, Vijeće je jednoglasno izrazilo podršku.   
 
Ad 16.  

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica završena u 10.35 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 
    Danijela Gašparović, prof.                              Prof. dr. sc. Dijana Vican 


