
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-07 
Zadar, 6. srpnja 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
X. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u utorak 6. srpnja 2021. godine u zgradi Rektorata (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  

 
b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić   
4. prof. dr. sc. Igor Radeka (prisutan od 12.15 sati) 

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
5. prof. dr. sc. Toni Bielić  
6. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus  
 
Odsutni član Vijeća: 
7. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 
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 11. dodaju se točke 12. – 14. koje glase: 
 

12. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Kristine GERGETE SOTONČIĆ, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“, pod naslovom „Rimska gradska stambena arhitektura Istre“ 

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

teme disertacije Maje GRGURIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog 
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doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 
„Gospodarenje životinjama u brončano i rano željezno doba na području 
sjeverne Dalmacije“ 
 

14. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Andree RIMPF, dipl. arheol. i prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Arheološka baština Iloka od 16. do 18. stoljeća“ 

 
Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 15. i 16.: 
 

15. Obavijesti 
 

16. 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. 2020./2021.  
 

2. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Ivane PEŠKAN, dipl. pov. umj. i talijanistice, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Urbanizam i 
arhitektura Varaždina u 15. i 16. stoljeću“ 
 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
mr. art. Antonije GLUHAN, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Zidne slike Antonia Zuccara u 
palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i zaštita“ 

 
4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  

dr. sc. Tonćija LAZIBATA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tema grada u poeziji Dragutina 
Tadijanovića“  

 
5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Sanje SEKELJ, mag. philol. franc. i mag. hist. art., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 
1990-ih i 2000-ih“ 

 
6. Prijedlog  Senatu za promjenu člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

teme disertacije Ivane HANAČEK, dipl. pov. i dipl. pov. umj., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Socijalno angažirana umjetnost u Hrvatskoj između 1929. i 1952.“ 

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

teme disertacije Tomislava HABULINA, akad. muzičara pjevača i prof., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
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pod naslovom „Tradicijski božićni napjevi kontinentalne Hrvatske i njihova 
uloga u oblikovanju kulturnoga i nacionalnog identiteta“ 

 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Esmi BRZIĆ, univ. spec. vođenja i 

upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom, studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 
 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Miji ČOVIĆ, univ. spec. vođenja i 
upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom, studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 
10. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Anamariji ETEROVIĆ BORZIĆ, dipl. arheol., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Kristini 

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

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

teme disertacije Kristine GERGETE SOTONČIĆ, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“, pod naslovom „Rimska gradska stambena arhitektura Istre“ 

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

teme disertacije Maje GRGURIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 
„Gospodarenje životinjama u brončano i rano željezno doba na području 
sjeverne Dalmacije“ 
 

14. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Andree RIMPF, dipl. arheol. i prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom „Arheološka baština Iloka od 16. do 18. stoljeća“ 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika IX. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021. 
 
Ad 2. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivane PEŠKAN, dipl. pov. umj. i 
talijanistice, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Urbanizam i arhitektura Varaždina u 15. i 16. stoljeću“ 
 
Ad 3.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. art. Antonije GLUHAN, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i 
zaštita“ 
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Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije dr. sc. Tonćija LAZIBATA, studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića“ 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Sanje SEKELJ, mag. philol. franc. i mag. 
hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u 
Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ih“ 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu člana 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivane HANAČEK, dipl. pov. 
i dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Socijalno angažirana umjetnost u Hrvatskoj između 1929. 
i 1952.“ 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Tomislava HABULINA, 
akad. muzičara pjevača i prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tradicijski božićni napjevi kontinentalne 
Hrvatske i njihova uloga u oblikovanju kulturnoga i nacionalnog identiteta“ 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Esmi BRZIĆ, univ. spec. vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom 
ustanovom, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“ 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Miji ČOVIĆ, univ. spec. vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom 
ustanovom, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“ 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Anamariji ETEROVIĆ BORZIĆ, dipl. arheol., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta studentici Kristini RADOŠEVIĆ, prof., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Kristine GERGETE 
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SOTONČIĆ, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Rimska gradska stambena 
arhitektura Istre“ 
 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Maje GRGURIĆ, mag. 
archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“, pod naslovom „Gospodarenje životinjama u brončano i rano željezno doba 
na području sjeverne Dalmacije“ 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Andree RIMPF, dipl. 
arheol. i prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 
istočnog Jadrana“, pod naslovom „Arheološka baština Iloka od 16. do 18. stoljeća“ 
  
Ad 15. 
 Nije bilo obavijesti. 
 
Ad 16.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
 

Sjednica je završena u 12.20 sati. 
 

 
 

Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
    Danijela Gašparović, prof.               prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić 
 


