
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-05 

Zadar, 21. ožujka 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 21. ožujka 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 11.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

 

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

područje znanosti: 

5. prof. dr. sc. Toni Bielić  

6. prof. dr. sc. Damir Magaš 
 

Odsutni članovi Vijeća: 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka (prethodno opravdao izostanak) 

 

Zapisnik vodi: 

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

 

 Prorektorica 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 21. dodaju se točke 22. - 26. koje glase: 

 

22. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Emilija COCCA mentorstva Anamariji 

LUKIĆ, prof., studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“  

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ani ŽUVELI, MA, studentici međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“  

 

24. Odobrenje nastavka prekinutog međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Dunji MATIĆ, mag. cult.   

 

25. Odobrenje upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u  

akad. god. 2017./2018. 
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26. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole 

PROTRKE, univ. spec. inf., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju 

kriminaliteta u kibernetičkom prostoru“ 

 

Dosadašnje točke 22. i 23. postaju točke 27. i 28.: 

 

27. Obavijesti 

28. 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. 2017./2018. 

 

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

HOFGRÄFF, dipl. pov., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Hrvati u svjetlu politike prema 

iseljeništvu 1920. – 1939.“ 

 

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

CIKOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku 

pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine“ 

 

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

ČAVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća“ 

 

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

KONCANI UHAČ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki 

kontekst“ 

 

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

PASCUTTINI-JURAGA, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Topografija srednjovjekovne kamene 

plastike na području sjeverozapadne Hrvatske“ 

 

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

RUŽIĆA, mag. cult., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima“ 

 

8. Prijedlog Senatu za razrješenje postojećeg i imenovanje novog prvog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jasminke MARAVIĆ, prof., 

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

pod naslovom „Prijedlog razvoja modela integracije digitalnih nastavnih sadržaja u 

otvorenom pristupu na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru“ 
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9. Suglasnost Arturu GARCIJI FUSTERU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, za pisanje i obranu sinopsisa disertacije te pisanje i obranu 

disertacije na katalonskom jeziku 

 

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

disertacije Artura GARCIE FUSTERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Memorija, usmenost i ironija u pripovjednoj 

prozi Jesúsa Moncade“ („Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada“) 

 

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

disertacije Jasenke FERBER BOGDAN, dipl. pov. umj. i etnol., studentice 

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

Benković – život i djelo“ 

 

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

disertacije Josipe MUŠURE, mag. philol. hisp. i mag. philol. franc., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Diskurzivni markeri kao frazeološke jedinice u suvremenom španjolskom jeziku: 

leksikografski opis“ 

 

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

disertacije lic. theol. Hrvoja PETRUŠIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Uzor, autentičnost i vježbanje života. Kritičko-

komparativna interpretacija Marulićeva djela „De institutione bene vivendi per exempla 

sanctorum“ u ključu filozofije kao umijeća življenja kod M. Foucaulta, P. P. Hadota i P. 

Sloterdijka“  

 

14. Suglasnost Maríji del Pilar VALERO FERNÁNDEZ, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za pisanje i obranu sinopsisa disertacije te 

pisanje i obranu disertacije na španjolskom jeziku 

 

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

disertacije Maríe del Pilar VALERO FERNÁNDEZ, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Razvoj frazeološke 

kompetencije u podučavanju španjolskog kao stranog jezika: prijedlog leksikografskog 

opisa“ („Desarrollo del conocimiento fraseológico en la enseñanza de ELLE: propuesta 

de aplicación lexicográfica“) 

 

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

disertacije Ivana MARIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Razvoj višekriterijskog modela održivog 

upravljanja na području sedrotvornih vodotoka – primjer Skradinskog buka“ 

 

17. Prijedlog Senatu za razrješenje doc. dr. sc. Barbare VODANOVIĆ mentorstva Victoru 

Andrésu PEÑI BLASU na poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke 

znanosti“  

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Sanji PETROVSKI, 

mag. philol. croat., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“  
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19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Mislavu DEVIĆU, 

mag. soc. i mag. educ. soc., studentu Međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

20. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ u akad. god. 2017./2018. 

 

21. Očitovanje Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ na Prigovor mr. sc. Josipa BOSNIĆA na Odluku Vijeća poslijediplomskih 

studija o neodobravanju upisa na doktorski studij 

 

22. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Emilija COCCA mentorstva Anamariji 

LUKIĆ, prof., studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“  

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ani ŽUVELI, MA, studentici međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“  

 

24. Odobrenje nastavka prekinutog međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Dunji MATIĆ, mag. cult.   

 

25. Odobrenje upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u 

akad. god. 2017./2018. 

 

26. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole 

PROTRKE, univ. spec. inf., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju 

kriminaliteta u kibernetičkom prostoru“ 

 

27. Obavijesti 

 

28. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2017./18. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Darije HOFGRÄFF, dipl. pov., studentice 

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

naslovom „Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Danijela CIKOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liturgijska oprema kaptolskih 

crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine“.  

 

 

 



 5 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Alda ČAVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predodžba identiteta hvarske 

komune u književnosti XVI. stoljeća“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ide KONCANI UHAČ, dipl. arheol., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Rimski lučki 

uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst“. 

  

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Vesne PASCUTTINI-JURAGA, dipl. pov. umj., studentice 

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

srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne Hrvatske“.  

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Borisa RUŽIĆA, mag. cult., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Pogled iza ekrana: percipiranje 

slike u medijskim tekstovima“.  

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje postojećeg i 

imenovanje novog prvog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije 

Jasminke MARAVIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“, pod naslovom „Prijedlog razvoja modela integracije digitalnih 

nastavnih sadržaja u otvorenom pristupu na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost Arturu GARCIJI FUSTERU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za pisanje i obranu sinopsisa 

disertacije te pisanje i obranu disertacije na katalonskom jeziku. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Artura GARCIE FUSTERA, studenta 

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

usmenost i ironija u pripovjednoj prozi Jesúsa Moncade“ („Memòria, oralitat i ironia a la 

narrativa de Jesús Moncada“). 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jasenke FERBER BOGDAN, dipl. pov. 

umj. i etnol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Ivan Benković – život i djelo“.  

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Josipe MUŠURE, mag. philol. hisp. i 
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mag. philol. franc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Diskurzivni markeri kao frazeološke jedinice u suvremenom španjolskom 

jeziku: leksikografski opis“. 

  

Ad 13. 

Vijeće, uz prihvaćanje preporuke predlagača stručnom povjerenstvu da se naslov teme 

smisleno izmijeni i skrati, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije lic. theol. Hrvoja PETRUŠIĆA, 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Uzor, autentičnost i vježbanje života. Kritičko-komparativna interpretacija Marulićeva djela 

„De institutione bene vivendi per exempla sanctorum“ u ključu filozofije kao umijeća 

življenja kod M. Foucaulta, P. P. Hadota i P. Sloterdijka“.  

 

Ad 14. 

 Vijeće jednoglasno daje suglasnost Maríji del Pilar VALERO FERNÁNDEZ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za pisanje i obranu 

sinopsisa disertacije te pisanje i obranu disertacije na španjolskom jeziku. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Maríe del Pilar VALERO 

FERNÁNDEZ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Razvoj frazeološke kompetencije u podučavanju španjolskog kao stranog 

jezika: prijedlog leksikografskog opisa“ („Desarrollo del conocimiento fraseológico en la 

enseñanza de ELLE: propuesta de aplicación lexicográfica“). 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana MARIĆA, studenta 

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

naslovom „Razvoj višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih 

vodotoka – primjer Skradinskog buka“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje doc. dr. sc. 

Barbare VODANOVIĆ mentorstva Victoru Andrésu PEÑI BLASU na poslijediplomskom 

doktorskom studiju „Humanističke znanosti“.  

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Sanji PETROVSKI, mag. philol. croat., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Mislavu DEVIĆU, mag. soc. i mag. educ. soc., studentu 

Međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje upisa na 

poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos informacija“ u akad. god. 

2017./2018. 
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Ad 21. 

Vijeće jednoglasno prima na znanje Očitovanje Vijeća mentora poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na Prigovor mr. sc. Josipa BOSNIĆA na Odluku 

Vijeća poslijediplomskih studija o neodobravanju upisa na doktorski studij, uz napomenu da 

Vijeće mentora treba odgovoriti kandidatu. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje izv. prof. dr. 

sc. Emilija COCCA mentorstva Anamariji LUKIĆ, prof., studentici međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ani ŽUVELI, MA, studentici međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“.  

 

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

Dunji MATIĆ, mag. cult.   

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na zajednički poslijediplomski 

doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u akad. god. 2017./2018. 

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole PROTRKE, univ. spec. inf., studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Međunarodna 

suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru“. 

 

Ad 27. 

Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 28. 

Razno. 

 

 

Sjednica je završena u 12.10 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:                   Prorektorica: 

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


