
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

URBROJ: 2198-1-79-15/15-03 

Zadar, 8. travnja 2015. 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 8. travnja 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 

početkom u 09.05 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, 

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. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić, 

7. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

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 novog stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Mladena PEŠIĆA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološki nalazi iz rimskih afričkih 

provincija s podvodnih nalazišta hrvatskog Jadrana“, 

 

2. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Branki RADIĆ, prof., 

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

 

3. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Nenadu 

RIZVANOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, 

 

4. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u 

akad god. 2014./2015.  

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2014./2015., 
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2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Silvije 

BEKAVAC, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimska religija i kultovi u društvenoj strukturi 

pretkršćanske Salone“, 

 

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

LACOVIĆA, dipl. bibl., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Informacijske potrebe i ponašanja katoličkih svećenika 

pri traženju i korištenju informacija za pastoralni rad“, 

 

4. Prijedlog Senatu za razrješenje/imenovanje prvog i trećeg člana stručnog  povjerenstva za 

ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nikoline BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije“, 

 

5. Prijedlog Senatu za razrješenje/imenovanje drugog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Silvane DUNAT, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u 

filmovima francuskog impresionizma“, 

 

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

Gorana JOSIFOVSKOG, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Dijalektika individualnog u filozofiji S. Kierkegaarda“, 

 

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

Sanje PETROVSKI, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Alegorije kreposti u djelima starije hrvatske 

književnosti“, 

 

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

Nikole CESARIKA, mag. archeol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od 

Augustova do Hadrijanova principata“, 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora  Andreju ŠIMIĆU, prof., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“,  

 

10. Odobrenje suglasnosti za upotrebu Skype veze pri obrani sinopsisa disertacije Tajane 

PUTRIH, mag. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“,  

 

11. Odobrenje nastavka prekinutog studija Anamariji ETEROVIĆ BORZIĆ, dipl. arheol., 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora  Anamariji ETEROVIĆ BORZIĆ, dipl. arheol., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“,  

 

13. Odobrenje nastavka prekinutog studija Anamariji LUKIĆ, prof., 

 

14. Odobrenje nastavka prekinutog studija Evgeniji ARH, dipl. bibl., 

 

15. Odobrenje nastavka prekinutog studija Tamari PERIŠIĆ, prof., 

 

16. Odobrenje upisa i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora na poslijediplomskom 

doktorskom studiju „Humanističke znanosti“ u akad god. 2014./2015., 

 

17. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u 

akad god. 2014./2015., 
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18. Odobrenje upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u akad 

god. 2014./2015., 

 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje novog stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Mladena PEŠIĆA, dipl. arheol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološki nalazi iz rimskih afričkih 

provincija s podvodnih nalazišta hrvatskog Jadrana“, 

 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Branki RADIĆ, prof., 

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

 

21.  Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Nenadu 

RIZVANOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, 

 

22. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u 

akad god. 2014./2015., 

 

23. Razno.  

 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika V. 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 Silvije BEKAVAC, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimska religija i kultovi u 

društvenoj strukturi pretkršćanske Salone“. 

 

Ad 3. 

Vijeće većinom glasova (uz dva suzdržana glasa) donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Darka LACOVIĆA, dipl. bibl., studenta 

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

„Informacijske potrebe i ponašanja katoličkih svećenika pri traženju i korištenju informacija za 

pastoralni rad“. 

 

Ad 4. 

Vijeće, nakon pojašnjenja izv. prof. dr. sc. Nikole Vuletića te rasprave u kojoj su sudjelovali 

svi članovi Vijeća, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje/imenovanje 

prvog i trećeg člana stručnog  povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nikoline 

BELOŠEVIĆ, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje/imenovanje drugog 

člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Silvane DUNAT, prof., studentice 

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

metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog impresionizma“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Gorana JOSIFOVSKOG, prof., studenta 

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

individualnog u filozofiji S. Kierkegaarda“. 
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Ad 7.  
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Sanje PETROVSKI, mag. philol. croat., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Alegorije 

kreposti u djelima starije hrvatske književnosti“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Nikole CESARIKA, mag. archeol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimska vojska 

u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principata“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora  Andreju 

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

 

Ad 10. 

Vijeće je, nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi, većinom glasova (uz jedan 

suzdržan glas) donijelo zaključak da u načelu ne podržava upotrebu Skype veze pri obranama i zalaže 

se za imenovanje novog člana stručnog povjerenstva, no kako pitanje nije regulirano pravnim aktima 

Sveučilišta. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Anamariji ETEROVIĆ 

BORZIĆ, dipl. arheol. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora  Anamariji 

ETEROVIĆ BORZIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Anamariji LUKIĆ, 

prof. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Evgeniji ARH, dipl. 

bibl.  

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Tamari PERIŠIĆ, prof. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 

„Humanističke znanosti“ u akad god. 2014./2015. sljedećim pristupnicima: 

 

Smjer Etnologija i antropologija: 

1. Ivana Gmižić 

2. Mariji Plenković 

 

Smjer Filologija: 

1. Kristina Blecich 

2. Tea Eschebach 

3. Nikolina Gunjević Kosanović 

4. Mirta Habuš 

5. Antonija Jazidžija 

6. Igor Jurilj 
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7. Željka Kordić 

8. Irena Malenica 

9. Emilija Musap 

10. Dunja Opatić 

11. Jurica Polančec 

12. Ivan Pražen 

13. Sanja Smodlaka Vitas 

14. Ana Vulelija 

15. Amanda Žilić 

 

Smjer Filozofija: 

1. Marija Knežević 

2. Saša Marinović 

3. Maja Nebes 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti: 

1. Maja Mastnak-Car 

 

Smjer Povijest umjetnosti: 

1. Kristina Babić 

2. Jasenka Ferber Bogdan 

3. Ivana Peškan 

4. Ana Šitina 

5. Eva Žile 

 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis sljedećim pristupnicima: 

 

Smjer Etnologija i antropologija: 

1. Lidija Bernardić 

2. Ivana Rupić 

 

Smjer Filologija: 

1. Andrea Marić 

2. Nataša Medved 

3. Toni Milanović 

4. Branka Telenta 

5. Antonija Trze Biuk 

6. Korina Vučetić 

7. Anela Serdar Pašalić 

8. Krunoslava Tadin Andromak 

9. Sanja Vlahović 

 

Smjer Filozofija: 

1. Ivana Černeha 

2. Ivan Dunđer 

3. Kristina Grubor 

4. Julijana Mladenovska-Tešija 

5. Ivančica Slunjski 

6. Ana Šašek 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti: 

1. Mislav Čaljkušić 

2. Tomislav Čuveljak 

3. Ivana Dadić 

4. Lidija Fištrek 

5. Marija Justina Gagić 

6. Katarina Luketić Milatić 
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7. Aneta Mudronja Pletenac 

8. Mia Rizner 

9. Maja Šunjić 

10. Leila Topić 

11. Ivana Vitlov 

 

Smjer Povijest umjetnosti: 

1. Andreja Der-Hazarijan Vukić 

2. Žana Matulić Bilač 

3. Mima Samodol 

4. Lana Skender. 

 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i komentora na 

poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 17. 

Vijeće, uz napomenu prof. dr. sc. Dijane Vican kako je pristupnica Ivana Bašić odustala od 

prijave, jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ u akad god. 2014./2015. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Ani Babić 

2. Maji Barančić 

3. Sanji Gavrančić 

4. Rolandu Jeliću 

5. Marijani Karamarko 

6. Antoniu Knezu 

7. Dinku Marinu 

8. Višnji Milačić Novaković 

9. Marijani Miočić 

10. Renati Odeljan 

11. Bernardi Palić 

12. Slavenu Pediću 

13. Marini Raspović 

14. Anđelki Visković  

15. Jeleni Vlahović. 

 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se ne odobri upis sljedećim pristupnicima: 

 

1. Lindi Podrug Krstulović 

2. Majdi Predovan 

3. Andreji Sedak Benčić 

4. Katarini Turčinov. 

 

Ad 18. 

Vijeće, uz napomenu prorektorice prof. dr. sc. Dijane Vican kako su odluke o odobrenju upisa 

trebale biti donesene u ožujku (kada, uslijed nepredviđenih okolnosti, sjednica Vijeća nije održana) pa 

je tada zakazan i upis, jednoglasno donosi odluku o naknadnom odobrenju upisa na zajednički 

poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u akad god. 2014./2015. sljedećim 

pristupnicima: 

 

1. Zvonku Agičiću 

2. Ivi Ančić 

3. Marku Babiću 

4. Tinu Begi 

5. Romani Galić 

6. Tomislavu Krajcu 

7. Luciji Kraljević 
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8. Mati Krmeku 

9. Brunu Lopandiću 

10. Nikoli Protrki 

11. Elviri Sterle 

12. Zvonimiru Šostaru 

13. Ines Vrban. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje novog stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Mladena PEŠIĆA, dipl. arheol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološki 

nalazi iz rimskih afričkih provincija s podvodnih nalazišta hrvatskog Jadrana“. 

 

Ad 20. 

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

predaju disertacije Branki RADIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 21. 

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

predaju disertacije Nenadu RIZVANOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u akad god. 2014./2015. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Snježani Habuš Rončević 

2. Denisu Vidakoviću. 

 

Ad 23. 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican upoznaje članove Vijeća s ponovljenim prijedlozima  

Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ za imenovanje 

stručnih povjerenstava za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Katice Burić Ćenan, Andreje Katavić i 

Dubravke Kolić (prvi prijedlozi nisu uvršteni u dnevni red sjednice Senata). Članovi Vijeća utvrdili su 

da u prijedlogu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 

Dubravke Kolić pod naslovom „Uprava u Dalmaciji od 1814. do 1918. Institucije i gradivo“, 

sveučilišni nastavnik ili znanstvenik u miru ne može biti mentor studentici te se upućuje Vijeće 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ da predloži mentora 

prema zakonskim uvjetima.   

   

 

Sjednica je završena u 10.23 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 


