
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/16-01/14 

URBROJ: 2198-1-79-15/16-03 

Zadar, 22. ožujka 2016. 

Z A P I S N I K 

 

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

2015./2016. održane 22. ožujka 2016. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 13.05 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

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

utvrđuje kvorum. Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

  

D n e v n i   r e d: 
 

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

god. 2015./2016. 

 

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

JORDAN KNEŽEVIĆ, dipl. arheol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološka slika ranokršćanskih crkava 

s kontinuitetom u predromanici na zadarskom području“ 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Predraga 

PEROŽIĆA, dipl. fil. i soc., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Modeliranje autoriziranih metapodataka u 

Općem okviru za opisivanje resursa“ 

 

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

DELIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953. godine“ 
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5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Karle 

LEBHAFT, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Umjetnost i ideologija u hrvatskoj 

neoavangardno/postavangardnoj praksi druge polovice 20. stoljeća“ 

 

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

POTOČNIK, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Sakralna umjetnička baština Varaždinskog 

arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću“ 

 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ane Marije 

RAFFAI, prof, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle“ 

 

8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. 

Martine STRUGAR, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Arhitekt Vjekoslav Bastl“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mirka 

ĐINĐIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“, pod naslovom „Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru: okvir za 

kolektivnu biografiju 1883. – 1912. (1918.)“ 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. 

Vladimira ŠADEKA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“, pod naslovom „Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog 

rata i poraća (1941. – 1948.)“ 

 

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

sinopsisa disertacije Ivane KESER, dipl. politologinje,  studentice međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“, pod naslovom „Upravljanje urbanim područjima: Studija slučaja Grada 

Zagreba“ 

 

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

sinopsisa disertacije mr. sc. Dubravke KOLIĆ,  studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Uprava u Dalmaciji za 

vrijeme druge austrijske uprave: institucije i gradivo“ 

 

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

disertacije Vere PANDUROV, dipl. knjižničarke, studentice poslijediplomskog 

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

tiskarska djelatnost u Splitu u razdoblju od 1812. do 1918. godine“ 

 

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

disertacije Branke RADIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Integrirani pristup informacijama 

o hrvatskoj glazbenoj baštini 20. stoljeća: izazovi digitalizacije skladateljskog opusa 

Jakova Gotovca (1895. – 1982.)“ 

 

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

disertacije Zrinke FRLETA, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
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„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Recepcija anglofonih spisateljica u hrvatskim 

književnim časopisima od 1945. do. 1990.“ 

 

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

disertacije Martine JURANOVIĆ TONEJC, dipl. pov. umj. i pov., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom               

„Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. 

godine“ 

 

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

disertacije Maše MARADIN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Polisemija i sinonimija u financijskoj 

terminologiji hrvatskoga jezika“ 

 

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

disertacije Jelene KUPSJAK, mag. soc. i ethnol., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Kulturnoantropološka 

analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj“ 

 

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

disertacije Jelene RANČIĆ, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Uloga Varaždina u nastanku i recepciji 

baroknog kiparstva na području sjeverozapadne Hrvatske“ 

 

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

disertacije Andreja ŠIMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost“ 

 

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

disertacije Atile LUKIĆA, mag. soc. et mag. educ. phil., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Viktimizacija: kulturno-

antropološka analiza subjekta invaliditeta u Hrvatskoj“ 

 

22. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i komentora Atili LUKIĆU, mag. soc. et mag. 

educ. phil., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

23. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i komentora Danieli ČANČAR, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

24. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora mr. art. Antoniji GLUHAN, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

25. Prijedlog Senatu za imenovanje novog komentora Mateji JERMAN, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ (Josipa Bubaš, Mirna 

Crnković, Daniela Čančar, Ivica Mataija, Ivana Mihaljinec, Feđa Milivojević, Petra 

Predoević Zadković, Boris Ružić, Suzana Valenta) 
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27. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije studentima 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“ (Stjepan 

Lozo, Marijana Marinović, Helena Miljević Pavić, Jozo Pavičić) 

 

28. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ Simoni VLAHOVIĆ, mag. educ. phil. 

  

29. Odobrenje nastavka prekinutog međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Zvonimiru LOZIĆU, mag. soc. 

 

30. Prihvaćanje očitovanja Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ na prigovor pristupnice Magdalene GETALDIĆ, prof., na 

rezultate natječaja za upis 

 

31. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika V. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2015./16. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ane JORDAN KNEŽEVIĆ, dipl. arheol., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 

„Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom 

području“ 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Predraga PEROŽIĆA, dipl. fil. i soc., studenta 

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

„Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa“. 

 

Ad 4. 

Vijeće većinom glasova, uz jedan glas protiv i jedan suzdržan glas, donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante 

DELIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953. godine“. 

 

Ad 5. 

Vijeće, uz prijedlog da se na kraju riječi neoavangardno doda slovo j, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Karle LEBHAFT, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Umjetnost i ideologija u hrvatskoj 

neoavangardno/postavangardnoj praksi druge polovice 20. stoljeća“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ive POTOČNIK, mag. hist. art., studentice 

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

umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću“. 
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Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ane Marije RAFFAI, prof, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Nenasilje u teologiji oslobođenja 

Dorothee Sölle“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

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

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

 

Ad 9. 

Vijeće, uz prijedlog da se od mentora zatraži obrazloženje naslova (godina 1918. u 

zagradi), jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mirka ĐINĐIĆA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Talijanski 

zastupnici u Dalmatinskom saboru: okvir za kolektivnu biografiju 1883. – 1912. (1918.)“. 

 

Ad 10. 

Vijeće većinom glasova, uz jedan suzdržan glas, donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Vladimira 

ŠADEKA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“, pod naslovom „Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća 

(1941. – 1948.)“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje novog člana 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane KESER, dipl. 

politologinje,  studentice međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Upravljanje urbanim 

područjima: Studija slučaja Grada Zagreba“. 

 

Ad 12. 

Vijeće, uz prijedlog da naslov teme disertacije glasi: „Uprava u Dalmaciji od 1813. do 

1918.: institucije i gradivo“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 

Dubravke KOLIĆ,  studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Uprava u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske uprave: 

institucije i gradivo“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Vere PANDUROV, dipl. knjižničarke, 

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

naslovom „Izdavačka i tiskarska djelatnost u Splitu u razdoblju od 1812. do 1918. godine“. 

 

Ad 14. 

Vijeće,  uz prijedlog da se iz naslova teme disertacije izostave godine rođenja i smrti 

Jakova Gotovca, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Branke RADIĆ, prof., studentice 

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

„Integrirani pristup informacijama o hrvatskoj glazbenoj baštini 20. stoljeća: izazovi 
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digitalizacije skladateljskog opusa Jakova Gotovca (1895. – 1982.)“. S obzirom da je 

imenovana mentorica u mirovini, traži se informacija o fazi u kojoj se nalazi izrada rada jer bi 

promjena mentora značila vraćanje do sada izrađene teme na početak, što je nepovoljno za 

studenticu. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Zrinke FRLETA, prof., studentice 

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

anglofonih spisateljica u hrvatskim književnim časopisima od 1945. do. 1990.“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Martine JURANOVIĆ TONEJC, dipl. 

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

pod naslovom „Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 

1850. do 1990. godine“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Maše MARADIN, prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Polisemija i 

sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jelene KUPSJAK, mag. soc. i ethnol., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Kulturnoantropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jelene RANČIĆ, dipl. pov. umj., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Uloga Varaždina u nastanku i recepciji baroknog kiparstva na području sjeverozapadne 

Hrvatske“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Andreja ŠIMIĆA, prof., studenta 

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

ljudskog i utopijska savršenost“. 

 

Ad 21. 

Vijeće, uz prijedlog da se riječ Kulturno-antropološka u naslovu promijeni u 

kulturnoantropološka, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Atile LUKIĆA, mag. soc. et 

mag. educ. phil., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 

pod naslovom „Viktimizacija: Kulturno-antropološka analiza subjekta invaliditeta u 

Hrvatskoj“. 
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Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu mentora i 

komentora Atili LUKIĆU, mag. soc. et mag. educ. phil., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu mentora i 

komentora Danieli ČANČAR, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje komentora mr. art. 

Antoniji GLUHAN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, vrati Vijeću mentora poslijediplomskog doktorskog studija sa zamolbom da, u 

skladu s važećim pravnim aktima, dostavi prijedlog komentora koji je zaposlenik Sveučilišta 

u Zadru. 

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje novog 

komentora Mateji JERMAN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ (Josipa Bubaš, Mirna Crnković, Daniela Čančar, Ivica Mataija, Ivana Mihaljinec, 

Feđa Milivojević, Petra Predoević Zadković, Boris Ružić, Suzana Valenta). 

 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije studentima poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“ (Stjepan Lozo, Marijana Marinović, Helena Miljević Pavić, 

Jozo Pavičić). 

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“ Simoni VLAHOVIĆ, mag. educ. phil. 

  

Ad 29. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

Zvonimiru LOZIĆU, mag. soc. 

 

Ad 30. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju očitovanja Vijeća mentora 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ na prigovor pristupnice 

Magdalene GETALDIĆ, prof., na rezultate natječaja za upis. 
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Ad 31. Razno. 

 

 

Sjednica je završena u 14.15 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


