
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-07 
Zadar, 4. srpnja 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
X. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u ponedjeljak 4. srpnja 2022. 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. Anita Pavić Pintarić  
3. prof. dr. sc. Ante Uglešić  

 
b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Saša Božić  
5. prof. dr. sc. Pavle Valerjev  

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

interdisciplinarno područje znanosti:  
6. izv. prof. dr. sc. Dino Županović  
 

d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija: 
7. izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić 

 
e) predstavnica studenata doktorskih studija: 

8. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. 
 
Odsutni član Vijeća: 
9. prof. dr. sc. Maša Surić (prethodno opravdala izostanak) 

 
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 
skidanje s dnevnog reda točke 13. za koju nisu pripremljeni materijali, te sljedeću 
dopunu dnevnog reda:  
 
Iza točke 12. dodaju se točke 13. – 26. koje glase: 
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13. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Desanke JAUKOVIĆ, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije 
pod naslovom „Koncept narativnog identiteta detektiva u trilogiji Hansa 
Tuzzija“ 
 

14. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Valentine MLAĐEN, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije 
pod naslovom „Proza Daše Drndić u kontekstu (post)jugoslavenskog i 
postmemorijskog pisanja o holokaustu“ 
 

15. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Adriane PAVLINIĆ TOMŠIĆ, mag. educ. philol. germ. i 
mag. educ. philol. franc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Mjesto 
i uloga intenzifikatora u udžbenicima za njemački kao strani jezik u Republici 
Hrvatskoj“ 

 
16. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Karmen TOLIĆ, mag. philol. hisp. i mag. educ. philol. 
ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Bilinguisimo in tre 
generazioni di una famiglia croato-italiana“ („Dvojezičnost u tri generacije 
jedne hrvatsko-talijanske obitelji“) 

 
17. Prijedlog Senatu za imenovanje izmijenjenog sastava stručnog povjerenstva 

za ocjenu i obranu teme disertacije Anamarije GANZE HABJAN, dipl. pov. umj. 
i talijanistice, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Slikarstvo i animirani film Vlade 
Kristla nakon 1963.“ 
 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Nebojše MUDROG, prof., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Empirijska i 
transcendentalna korelacija svijesti i svijeta. Fenomenologijska dopuna 
kognitivne znanosti“ 
 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Ene PAVIČIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. phil., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
pod naslovom „Kako su rezultati Human Genome Project-a potakli 
postavljanje etičkih, pravnih i socijalnih pitanja?“ 
 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ani 
DEVIĆ, dipl. komparatistici knjiž. i dipl. pov. umj., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivani RENIĆ, prof., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
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22. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Ivane RENIĆ, prof., studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Odnos osjećaja i moralnog osjećaja 
kod Spinoze i Kanta“  
 

23. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Eugenu 
MOTUŠIĆU, dipl. pov. umj. i dipl. arheol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Milanu ŠARIĆU, 
prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ 
 

25. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“ Besniku RRACIJU 

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

teme disertacije Besnika RRACIJA, studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ pod naslovom „Mirovni 
pokret na Kosovu 1989. – 1999.“ 
 

Dosadašnje točke 14. i 15. postaju točke 27. i 28.: 
 

27. Obavijesti 
 

28. 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. 2021./2022.  
 

2. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Marijane MIOČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom „Teorije i modeli 
prijelaza djece iz predškolske ustanove u osnovnu školu“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Marijane MIOČIĆ, prof. 

 
3. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Mislava DEVIĆA, mag. soc., studenta združenog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 
naslovom „Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva Zadra: 
višerazinsko objašnjenje“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Mislava DEVIĆA, mag. soc. 
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4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip., studenta  zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Doprinos bivših 
jugoslavenskih diplomata– prijelaznika uspostavi i radu novostvorene 
diplomacije Republike Hrvatske“  
 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
mr. sc. Marija VAROVIĆA, studenta  zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Institucionalno 
uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s međunarodnim 
odnosima unutar Europske unije“  

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

teme disertacije Sande HASENAY, dipl. knjižničarke, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
pod naslovom „Razvoj intelektualne, konceptualne i društvene strukture 
znanstvenog polja prehrambene tehnologije u Republici Hrvatskoj: 
bibliometrijska analiza i znanstveno mapiranje članaka objavljenih od 1970. 
do 2020.“ 
 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Esme BRZIĆ, univ. spec. educ., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ pod naslovom 
„Identifikacija ključnih pretpostavki za provedbu obrazovne inkluzije djece s 
teškoćama u kontekstu kulture i prakse rada odgojitelja u ustanovama za rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj“ 

 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Luki ANTONINI, mag. 

soc., studentu združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 
regionalnog i lokalnog razvoja“ 
 

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Miji 
ČOVIĆ, univ. spec. educ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 
 

10. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Saši 
MADACKOM, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 
i prijenos informacija“ 

 
11. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Jošku 

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

 
12. Suglasnost za izradu i obranu disertacije na engleskom jeziku Luki 

ANTONINI, mag. soc., studentu združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 
 

13. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Desanke JAUKOVIĆ, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije 
pod naslovom „Koncept narativnog identiteta detektiva u trilogiji Hansa 
Tuzzija“ 
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14. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Valentine MLAĐEN, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije 
pod naslovom „Proza Daše Drndić u kontekstu (post)jugoslavenskog i 
postmemorijskog pisanja o holokaustu“ 
 

15. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Adriane PAVLINIĆ TOMŠIĆ, mag. educ. philol. germ. i 
mag. educ. philol. franc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Mjesto 
i uloga intenzifikatora u udžbenicima za njemački kao strani jezik u Republici 
Hrvatskoj“ 

 
16. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu teme disertacije Karmen TOLIĆ, mag. philol. hisp. i mag. educ. philol. 
ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Bilinguisimo in tre 
generazioni di una famiglia croato-italiana“ („Dvojezičnost u tri generacije 
jedne hrvatsko-talijanske obitelji“) 

 
17. Prijedlog Senatu za imenovanje izmijenjenog sastava stručnog povjerenstva 

za ocjenu i obranu teme disertacije Anamarije GANZE HABJAN, dipl. pov. umj. 
i talijanistice, studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Slikarstvo i animirani film Vlade 
Kristla nakon 1963.“ 
 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Nebojše MUDROG, prof., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Empirijska i 
transcendentalna korelacija svijesti i svijeta. Fenomenologijska dopuna 
kognitivne znanosti“ 
 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Ene PAVIČIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. phil., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
pod naslovom „Kako su rezultati Human Genome Project-a potakli 
postavljanje etičkih, pravnih i socijalnih pitanja?“ 
 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ani 
DEVIĆ, dipl. komparatistici knjiž. i dipl. pov. umj., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Ivani RENIĆ, prof., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

22. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Ivane RENIĆ, prof., studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Odnos osjećaja i moralnog osjećaja 
kod Spinoze i Kanta“  
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23. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Eugenu 
MOTUŠIĆU, dipl. pov. umj. i dipl. arheol., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

24. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Milanu ŠARIĆU, 
prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ 
 

25. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“ Besniku RRACIJU 

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

teme disertacije Besnika RRACIJA, studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ pod naslovom „Mirovni 
pokret na Kosovu 1989. – 1999.“ 

 
27. Obavijesti 

 
28. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika IX. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2021./2022. 
 
Ad 2. 

a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Marijane MIOČIĆ, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod 
naslovom „Teorije i modeli prijelaza djece iz predškolske ustanove u osnovnu 
školu“; 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marijane MIOČIĆ, prof. 
 

Ad 3.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Mislava DEVIĆA, mag. soc., studenta združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, 
pod naslovom „Odrednice akumulacije socijalnog kapitala stanovništva Zadra: 
višerazinsko objašnjenje“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Mislava DEVIĆA, mag. soc. 
 
Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip., 
studenta  zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
pod naslovom „Doprinos bivših jugoslavenskih diplomata– prijelaznika uspostavi i 
radu novostvorene diplomacije Republike Hrvatske“. 
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Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marija VAROVIĆA, studenta  
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Institucionalno uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s 
međunarodnim odnosima unutar Europske unije“. 
 
Ad 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Sande HASENAY, dipl. 
knjižničarke, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“ pod naslovom „Razvoj intelektualne, konceptualne i 
društvene strukture znanstvenog polja prehrambene tehnologije u Republici 
Hrvatskoj: bibliometrijska analiza i znanstveno mapiranje članaka objavljenih od 
1970. do 2020.“. 
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Esme BRZIĆ, univ. spec. 
educ., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 
obrazovanju“ pod naslovom „Identifikacija ključnih pretpostavki za provedbu 
obrazovne inkluzije djece s teškoćama u kontekstu kulture i prakse rada odgojitelja u 
ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj“. 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Luki ANTONINI, mag. soc., studentu združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Miji ČOVIĆ, univ. spec. educ., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Saši MADACKOM, studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta mr. sc. Jošku BARBIRU, studentu poslijediplomskog 
doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 
 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu i obranu 
disertacije na engleskom jeziku Luki ANTONINI, mag. soc., studentu združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Desanke JAUKOVIĆ, studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenju teme 
disertacije pod naslovom „Koncept narativnog identiteta detektiva u trilogiji Hansa 
Tuzzija“. 
 
Ad 14.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Valentine MLAĐEN, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenju teme 
disertacije pod naslovom „Proza Daše Drndić u kontekstu (post)jugoslavenskog i 
postmemorijskog pisanja o holokaustu“. 
 
Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Adriane PAVLINIĆ TOMŠIĆ, mag. 
educ. philol. germ. i mag. educ. philol. franc., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, i odobrenju teme disertacije pod 
naslovom „Mjesto i uloga intenzifikatora u udžbenicima za njemački kao strani jezik 
u Republici Hrvatskoj“. 

 
Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Karmen TOLIĆ, mag. philol. hisp. i 
mag. educ. philol. ital., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, i odobrenju teme disertacije pod naslovom „Bilinguisimo 
in tre generazioni di una famiglia croato-italiana“ („Dvojezičnost u tri generacije 
jedne hrvatsko-talijanske obitelji“). 
 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
izmijenjenog sastava stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije 
Anamarije GANZE HABJAN, dipl. pov. umj. i talijanistice, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom 
„Slikarstvo i animirani film Vlade Kristla nakon 1963.“. 

 
Ad 18. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Nebojše MUDROG, prof., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod 
naslovom „Empirijska i transcendentalna korelacija svijesti i svijeta. 
Fenomenologijska dopuna kognitivne znanosti“. 
 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ene PAVIČIĆ, mag. educ. 
philol. germ. i mag. educ. phil., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Kako su rezultati Human Genome 
Project-a potakli postavljanje etičkih, pravnih i socijalnih pitanja?“. 

 
Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Ani DEVIĆ, dipl. komparatistici knjiž. i dipl. 
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pov. umj., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti““. 
 
Ad 21. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Ivani RENIĆ, prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 
 
Ad 22.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane RENIĆ, prof., studentice  
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Odnos osjećaja i moralnog osjećaja kod Spinoze i Kanta“. 
 
Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Eugenu MOTUŠIĆU, dipl. pov. umj. i dipl. 
arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 
Ad 24. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Milanu ŠARIĆU, prof., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 
 
Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 
Besniku RRACIJU upisom V. semestra u ljetnom semestru akad. godine 2021./2022. 
 
Ad 26.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Besnika RRACIJA, 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“ pod naslovom „Mirovni pokret na Kosovu 1989. – 1999.“. 
 
Ad 27. 
 Obavijesti. 
 
Ad 28. 
 Razno. 
 
Sjednica je završena u 12.30 sati. 

 
Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

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


