
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-04 

Zadar, 19. travnja 2017. 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 19. travnja 2017. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 10.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. Nikola Vuletić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

4. prof. dr. sc. Izabela Sorić  

 

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

područje znanosti: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš 
 

Odsutni članovi Vijeća:  

7. Josip Lisac (prethodno opravdao izostanak). 

 

Zapisnik vodi: 

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

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

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

izmjene i dopune dnevnog reda: 

 

Iza točke 18. dodaju se točke 19., 20., 21. i 22. koje glase: 

 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivanu BURAZINU, mag. forens., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ardianu KASTRATIJU, MA, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

21. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Marku JURJEVIĆU, dipl. inf.   

 

22. Odobrenje upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni 

odnosi“ u akad. godini 2016./2017.   

 

Dosadašnje točke 19., 20. i 21. postaju točke 23., 24. i 25: 

 

23. Informacija o reakreditaciji poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 
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24. Obavijesti 

 

25. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. 

god. 2016./2017. 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. 

Martine STRUGAR, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Arhitekt Vjekoslav Bastl“ 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Sanje 

HORVATINČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Spomenici iz razdoblja socijalizma u 

Hrvatskoj - prijedlog tipologije“ 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Anje 

IVEKOVIĆ MARTINIS, dipl. knjiž. komp. i antrop., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Interkulturni dijalog u 

svakodnevnevnom životu Pule 1867. - 1914.“ 

 

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

MILIVOJEVIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Cezarov Ilirik“ 

 

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

NEKIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 

15. stoljeća“ 

 

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

RADOŠA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Analiza topografske površine u 

procesu procjene vjetropotencijala“ 

 

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

disertacije Anite ADAMIĆ, mag. inf. i mag. museol., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Komparativna 

analiza trauma na osteološkom materijalu kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih 

populacija Hrvatske“ 

 

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

disertacije Maje ČUKA, dipl. arheol. i prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Eneolitik Istre“ 

 

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

disertacije Ivone DESPOT, univ. spec. oec., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Nakladničko 

oblikovanje sadržaja integrirano novim tehnologijama“ 
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11. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Tee ESCHEBACH, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Orijent u putopisima francuskih spisateljica 

19. stoljeća“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Maji SOLDO ČILIĆ, mag. 

archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Jurici GRZUNOVU, mag. inf. et 

math., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Nikolini PEŠA PAVLOVIĆ, mag. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Ivani KRTINIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ (Ivna 

Anzulović, Ivanka Miličević-Capek)  

 

17. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Anita Brakus Kedžo, 

Eugen Motušić) 

  

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Veri PANDUROV, dipl. 

knjiž., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivanu BURAZINU, mag. forens., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ardianu KASTRATIJU, MA, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

21. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Marku JURJEVIĆU, dipl. inf.   

 

22. Odobrenje upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni 

odnosi“ u akad. godini 2016./2017.   

 

23. Informacija o reakreditaciji poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

24. Obavijesti 

 

25. Razno. 
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Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./17. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije mr. sc. Martine STRUGAR, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Arhitekt Vjekoslav Bastl“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Sanje HORVATINČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Spomenici iz razdoblja 

socijalizma u Hrvatskoj - prijedlog tipologije“. 

  

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Anje IVEKOVIĆ MARTINIS, dipl. knjiž. komp. i antrop., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Interkulturni dijalog u svakodnevnevnom životu Pule 1867. - 1914.“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Feđe MILIVOJEVIĆA, mag. hist., studenta 

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

Ilirik“.  

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ruže SEKSO, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Fortifikacije rimskih gradova na 

obalnom području provincije Dalmacije“. 

  

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Denisa RADOŠA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Analiza 

topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala“. 

  

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anite ADAMIĆ, mag. inf. i mag. 

museol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

pod naslovom „Komparativna analiza trauma na osteološkom materijalu 

kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske“. 

 

Ad 9. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se u naslovu izbjegne genitiv te da 

naslov glasi: „Eneolitik u Istri“ ili „Eneolitik na području Istre“, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Maje ČUKA, dipl. arheol. i prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Eneolitik Istre“.  
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Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivone DESPOT, univ. spec. oec., 

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

naslovom „Nakladničko oblikovanje sadržaja integrirano novim tehnologijama“.  

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Tee ESCHEBACH, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Orijent u 

putopisima francuskih spisateljica 19. stoljeća“. 

 

Ad 12. 

Nakon kraće rasprave u kojoj je istaknuto da bi u formulacijama točaka dnevnog reda 

te u konačnim odlukama Senata trebalo navesti i odobravanje okvirne teme, Vijeće 

jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora Maji 

SOLDO ČILIĆ, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Jurici GRZUNOVU, mag. inf. et math., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“.  

 

Ad 14. 

Vijeće, uz napomenu mentoru da bi kod prijave teme disertacije trebalo obratiti 

pozornost na upotrebu termina „utjecaj“ u naslovu okvirne teme disertacije, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje imenovanje mentora Nikolini PEŠA 

PAVLOVIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Ivani KRTINIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“.  

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ (Ivna Anzulović, Ivanka Miličević-Capek).  

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ (Anita Brakus Kedžo, Eugen Motušić). 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Veri PANDUROV, dipl. knjiž., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 
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Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje mentora Ivanu 

BURAZINU, mag. forens., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“, vrati predlagaču s molbom da dostavi obrazloženje okvirne teme disertacije s 

obzirom na definicuju termina „terorizam“ i „društveni pokret“ te njihovu povezanost. 

 

Ad 20. 

Vijeće, uz zahtjev predlagaču da do sjednice Senata dostavi prijedlog u kojem će, uz 

engleski, biti naveden i hrvatski naslov okvirne teme disertacije jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Ardianu KASTRATIJU, MA, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Marku JURJEVIĆU, dipl. inf.   

  

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na zajednički poslijediplomski 

doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u akad. godini 2016./2017. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Goran Bradić 

2. Tomislav Dražović 

3. Marina Dujmović Vuković 

4. Iva Emer 

5. Ana Filko 

6. Gordana Golubić 

7. Davor Huška 

8. Tatjana Kodrnja Tafra 

9. Dorian Kraševac Miljas 

10. Andrej Rendić 

11. Dobrinka Rojnić 

12. Zoran Rotim 

13. Milkica Anita Scheliga (uz uvjet dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije) 

14. Željko Trezner 

15. Nikola Vido 

16. Branka Vulin.  

 

Ad 23. 

 Informacija o reakreditaciji poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“ 

 

Ad 24. 

 Obavijesti. 

 

Ad 25. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica je završena u 11.05 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


