
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-07 

Zadar, 6. srpnja 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2019./2020. održane 6. srpnja 2020. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. kat, 

dvorana 2.3) s početkom u 12.00 sati. 

 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, 

predsjednik Vijeća, 

 

a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić  

5. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti:  

6. prof. dr. sc. Toni Bielić  

7. prof. dr. sc. Damir Magaš  

 

Zapisnik sastavila: 

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

Prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 

kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću dopunu 

dnevnog reda:  

 

Iza točke 18. dodaju se točke 19. – 22. koje glase: 

 

19. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Katarine 

BATUR, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom “Production, trade and maritime transport of colouring 

materials based on Early Modern Gnalić Shipwreck finds” („Proizvodnja, trgovina i 

pomorski prijevoz sirovina za izradu boja na primjeru ranonovovjekovnog brodoloma 

kod Gnalića“) 

 

20. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Alice 

KOLARIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom “Understanding adolescent information behavior 

from the perspective of informed decision making process” („Informacijsko ponašanje 

adolescenata iz aspekta uloge informacija u procesu donošenja odluka“) 
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21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ani BABIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Denisu JURKOVIĆU, mag. educ. phil. i mag. 

paed., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 

Dosadašnje točke 19. i 20. postaju točke 23. i 24.: 

 

23. Obavijesti 

 

24. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno usvaja sljedeći  

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2019./2020. 

 

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

DUNAT, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

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

francuskog impresionizma“ 

 

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

KEBLAR, mag. rel. int. et dip., studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Analiza povezanosti implementacije 

održivog razvoja i konkurentnosti hrvatskih marina“ 

 

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

JERMAN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. 

godine na području nekadašnje Pulske biskupije“ 

 

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

KESER, dipl. politologinje, studentice združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

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

područjima: potencijal integriranog pristupa u Gradu Zagrebu”  

 

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

ŽUVELE, studentice združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom “Decentralisation of Cultural Policy and 

Participatory Governance in Culture – Examples of Croatian Practices” („Decentrazacija 

kulturne politike i sudioničko upravljanje u kulturi – primjeri hrvatskih praksi“)  

 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Dejana NEMČIĆA, mag. educ. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Mjerenje kvalitete 

života u Dar es Salaamu“ 
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8. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije Stjepana SUŠILOVIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Prostorni identiteti Slavonije, 

Baranje i Srijema“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje naknadnog produženja roka za predaju disertacije Sonji 

LEBOŠ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju disertacije Marinu 

SABOLOVIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ 

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Danijelu CAREVU, 

dipl. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“ 

 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Indiri KASAPOVIĆ, mag. 

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

informacija“ 

 

14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Tončiki CUKROV, dipl. pov. 

umj., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

15. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Ivi EMER, mag. rel. int. et dip. 

 

16. Odobrenje nastavka prekinutog zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ Krešimiru DERJANOVIĆU, mag. pharm. 

 

17. Odobrenje nastavka prekinutog združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Blanki ČOP, mag. soc. 

 

18. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. 

god. 2019./2020. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora pristupnici Anni 

BORTOLETTO te pokretanje međunarodnog dvojnog doktorata  

 

19. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Katarine 

BATUR, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom “Production, trade and maritime transport of colouring 

materials based on Early Modern Gnalić Shipwreck finds” („Proizvodnja, trgovina i 

pomorski prijevoz sirovina za izradu boja na primjeru ranonovovjekovnog brodoloma kod 

Gnalića“) 

 

20. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Alice 

KOLARIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom “Understanding adolescent information behavior 

from the perspective of informed decision making process” („Informacijsko ponašanje 

adolescenata iz aspekta uloge informacija u procesu donošenja odluka“) 
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21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ani BABIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Denisu JURKOVIĆU, mag. educ. phil. i mag. 

paed., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 

23. Obavijesti 

 

24. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće, uz prihvaćanje ispravka pogrešno navedenog podatka da je prof. dr. sc. Saša 

Božić sudjelovao na sjednici online, jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika IX. 

redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2019./20. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Silvane DUNAT, prof., studentice poslijediplomskog 

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

BIĆE u filmovima francuskog impresionizma“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Valentine KEBLAR, mag. rel. int. et dip., studentice 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Analiza povezanosti implementacije održivog razvoja i konkurentnosti hrvatskih marina“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Mateje JERMAN, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liturgijski predmeti od 

plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na području nekadašnje Pulske biskupije“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane KESER, dipl. politologinje, studentice združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 

naslovom “Upravljanje urbanim područjima: potencijal integriranog pristupa u Gradu 

Zagrebu”. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ane ŽUVELE, studentice združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom 

“Decentralisation of Cultural Policy and Participatory Governance in Culture – Examples of 

Croatian Practices” („Decentralizacija kulturne politike i sudioničko upravljanje u kulturi – 

primjeri hrvatskih praksi“). 

 

Ad 7. 

Vijeće  jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje Stručnog 

povjerenstva za pismenu ocjenu te usmenu obranu teme doktorskog rada studenta Dejana 
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NEMČIĆA vrati Vijeću poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 

kontinentima“ sa zamolbom da razmotri naslov predložene teme doktorskog rada “Mjerenje 

kvalitete života u Dar es Salaamu”. Naime, članovi Vijeća poslijediplomskih studija su 

naglasili da u naslovu treba istaknuti specifičnost teme vezano uz geografiju. Također, članovi 

Vijeća poslijediplomskih studija naglašavaju da ako tema nije posve geografska treba 

promisliti i o promjeni predloženog povjerenstva. Konačno, članovi Vijeća poslijediplomskih 

studija naglašavaju da je već ranije u Odluci o imenovanju mentora (Klasa: 643-02/19-01/222, 

Urbroj: 2198-1-79-15/19-04, od 28. lipnja 2019.) istaknuto kako se “Predlaže da se pri 

formuliranju naslova teme vodi računa da on odgovara sadržaju buduće disertacije 

(specifičnost mjerenje kvalitete života u navedenom gradu ili mjerenje kvalitete života na 

primjeru navedenoga grada).” (odluka u privitku). Članovi Vijeća poslijediplomskih studija 

mole da se uz izmijenjenu odluku prije za materijale sljedeće sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija dostavi i sinopsis predložene teme. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Stjepana SUŠILOVIĆA, studenta 

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

naslovom „Prostorni identiteti Slavonije, Baranje i Srijema“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje mentorice studentici 

mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ vrati Vijeću poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 

– poveznica među kontinentima“ sa zamolbom da razmotri imenovanje mentorice doc. dr. sc. 

Tee Perinčić. Naime, članovi Vijeća poslijediplomskih studija su naglasili da je ranije 

imenovana mentorica prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić bila izabrana u znanstveno-nastavno 

zvanje u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, dok je 

novopredložena mentorica izabrana u znanstveno-nastavno zvanje u području humanističkih 

znanosti, polje povijest. S obzirom na predloženi naslov „Pomorska prošlost riječkog zaljeva 

u svjetlu književnih i slikovnih izvora 19. stoljeća“ Vijeće poslijediplomskih studija moli 

obrazloženje prijedloga mentorice koja nije izabrana u polju povijesti umjetnosti. Članovi 

Vijeća poslijediplomskih studija mole da se uz izmijenjenu odluku prije za materijale sljedeće 

sjednice Vijeća poslijediplomskih studija dostavi i sinopsis predložene teme. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje naknadnog 

produženja roka za predaju disertacije Sonji LEBOŠ, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja roka za predaju disertacije Marinu SABOLOVIĆU, mag. geogr., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, uz napomenu 

da je student dužan ponovno upisati posljednji semestar studija ako disertaciju ne preda u 

naznačenom roku. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Danijelu CAREVU, dipl. oec., studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
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Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Indiri KASAPOVIĆ, mag. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 14.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Tončiki CUKROV, dipl. pov. umj., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Ivi EMER, mag. rel. int. et dip., 

ponovnim upisom IV. semestra u ljetnom semestru akad. godine 2019./2020. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ Krešimiru DERJANOVIĆU, 

mag. pharm., ponovnim upisom V. semestra u ljetnom semestru akad. godine 2019./2020. 

Student je dužan do 30. listopada 2020. godine obraniti temu disertacije. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ Blanki 

ČOP, mag. soc., upisom III. semestra u ljetnom semestru akad. godine 2019./2020. 

 

Ad 18. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski 

studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 2019./2020. pristupnici Anni 

BORTOLETTO  

b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

pristupnici Anni BORTOLETTO 

c) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za pokretanje 

međunarodnog dvojnog doktorata za pristupnicu Annu BORTOLETTO. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Katarine BATUR, mag. archeol., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 

“Production, trade and maritime transport of colouring materials based on Early Modern 

Gnalić Shipwreck finds” („Proizvodnja, trgovina i pomorski prijevoz sirovina za izradu boja 

na primjeru ranonovovjekovnog brodoloma kod Gnalića“). 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Alice KOLARIĆ, dipl. bibl., studentice poslijediplomskog 

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

adolescent information behavior from the perspective of informed decision making process” 

(„Informacijsko ponašanje adolescenata iz aspekta uloge informacija u procesu donošenja 

odluka“). 
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Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Ani BABIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Denisu JURKOVIĆU, mag. educ. phil. i mag. paed., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 23. 

Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 24. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica je završena u 12.50 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 


