
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/19-01/08 

URBROJ: 2198-1-79-15/19-08 

Zadar, 17. rujna 2019. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2018./2019. održane 17. rujna 2019. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. kat, 

dvorana 2.3) s početkom u 12.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća, 

 

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

2. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić 

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (prethodno opravdao izostanak) 

 

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

područje znanosti: 

5. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Toni Bielić 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

Zapisnik vodi: 

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

 

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

utvrđuje kvorum. Nakon što konstatira da nema primjedbi na dnevni red, Vijeće jednoglasno 

usvaja sljedeći  

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2018./2019. 

 

2. Prihvaćanje prijedloga plana sjednica u akad. godini 2019./2020. 

 

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

JERKOVIĆA, mag. forens., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Analiza spolnoga dimorfizma antičke i 

kasnoantičke populacije Salone“ 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Maše 

MARADIN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
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znanosti“, pod naslovom „Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji 

hrvatskoga jezika“ 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marijane 

MIKULANDRE, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“ pod naslovom „Društvena i politička zbivanja u 

Šibeniku u razdoblju od 1944. do 1946. godine“ 

 

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

GRZUNOVA, mag. inf. et math., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“ pod naslovom „Model informacijskog sustava 

za podršku pametnim turističkim destinacijama“ 

 

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

Ante IVIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 

među kontinentima“ pod naslovom „Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 

19. do polovice 20. stoljeća“ 

 

8. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ninoslava 

GREGURIĆ-BAJZE, mag. iur., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“ pod naslovom „Strateški menadžement u uvjetima 

globalizacije poslovanja“ 

 

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

disertacije Gordane GAŠO, dipl. knjižničarke, studentice poslijediplomskog 

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

„Informacijsko ponašanje studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija pri 

znanstveno-istraživačkom radu“ 

 

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

disertacije Nikoline PEŠE PAVLOVIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog 

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

„Publikacijske navike i ponašanje autora u društvenom i humanističkom području s 

obzirom na akademski status i kognitivni stil“ 

 

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

disertacije mr. sc. Branislava MILIČIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Gospodarske promjene nakon 

Velikog rata i njihov utjecaj na monetarni sustav Kraljevstva / Kraljevine Srba, Hrvata 

i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije (1918. – 1931.)“ 

 

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

disertacije Svetka MILINA, mag. ing. naut., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadrana – poveznica među kontinentima“,  pod naslovom „Geografski aspekti 

upravljanja obalnim područjem Zadarske županije“ 

 

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

disertacije Natalije PARLOV, mag. rel. int. et dipl., studentice zajedničkog 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod naslovom „Model 

upravljanja informacijskom sigurnosti u usklađivanju s europskom pravnom 

regulativom zaštite podataka“ 

 

14. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog komentora Andrei 

KATAVIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“ 

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ozrenu DOMITERU, mag. 

archeol. i mag. museol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ 

 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Veselu LEKAJU, mag. hist. art., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Frani VRKIĆU, mag. hist., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivi BLAŽEVIĆ, univ. spec. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Jeleni LISICI, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

20. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Mihaelu 

PLEĆAŠU, mag. ing. el., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“ 

 

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

DERADU, mag. soc., studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

22. Suglasnost za pisanje disertacije na bosanskom jeziku Samri HRNJICI, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

23. Suglasnost za pisanje disertacije na engleskom jeziku Ani RADOVIĆ-KAPOR, 

studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

24. Obavijesti 

 

25. Razno. 

 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika X. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./19. 
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Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivana JERKOVIĆA, mag. forens., studenta 

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

spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salone“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivana JERKOVIĆA, mag. forens., studenta 

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

spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salone“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Maše MARADIN, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Polisemija i sinonimija u 

financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Marijane MIKULANDRE, prof., studentice 

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

„Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u razdoblju od 1944. do 1946. godine“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Jurice GRZUNOVA, mag. inf. et math., studenta 

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

„Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama“. 

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ante IVIĆA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ pod naslovom „Društvene i 

gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljeća“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ninoslava GREGURIĆ-BAJZE, mag. iur., studenta 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ pod naslovom 

„Strateški menadžement u uvjetima globalizacije poslovanja“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Gordane GAŠO, dipl. knjižničarke, 

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

naslovom „Informacijsko ponašanje studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija pri 

znanstveno-istraživačkom radu“. 
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Ad 10. 

Vijeće, uz suglasnost s prijedlogom Vijeća doktorskog studija da se naslov teme 

disertacije prilagodi hrvatskom standardnom jeziku, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Nikoline 

PEŠE PAVLOVIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo 

znanja i prijenos informacija“,  pod naslovom „Publikacijske navike i ponašanje autora u 

društvenom i humanističkom području s obzirom na akademski status i kognitivni stil“. 

 

Ad 11. 

Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da preciznije i jasnije formulira naslov s 

obzirom na korištenje termina „Veliki rat“ i „Kraljevstvo“, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme 

disertacije mr. sc. Branislava MILIČIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“,  pod naslovom „Gospodarske promjene nakon Velikog rata i njihov 

utjecaj na monetarni sustav Kraljevstva / Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine 

Jugoslavije (1918. – 1931.)“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Svetka MILINA, mag. ing. naut., studenta 

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

naslovom „Geografski aspekti upravljanja obalnim područjem Zadarske županije“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Natalije PARLOV, mag. rel. int. et dipl., 

studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“,  pod 

naslovom „Model upravljanja informacijskom sigurnosti u usklađivanju s europskom 

pravnom regulativom zaštite podataka“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog komentora Andrei KATAVIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“.  

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Ozrenu DOMITERU, mag. archeol. i mag. museol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Veselu LEKAJU, mag. hist. art., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“. 
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Ad 17. 

Vijeće, uz sugestiju da se naslov teme disertacije uskladi sa sažetkom, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Frani VRKIĆU, mag. hist., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 18. 

Vijeće, uz suglasnost s prijedlogom Vijeća doktorskog studija da se naslov teme 

disertacije izmijeni radi jasnoće, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje mentora Ivi BLAŽEVIĆ, univ. spec. oec., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Jeleni LISICI, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Mihaelu PLEĆAŠU, mag. ing. el., studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Augustinu DERADU, mag. soc., studentu međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“. 

 

Ad 22. 

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi odluku da se Samri HRNJICI, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, uskrati suglasnost za pisanje 

disertacije na bosanskom jeziku, uz obrazloženje kako Pravilnik o poslijediplomskim 

studijima Sveučilišta u Zadru propisuje da se na poseban zahtjev studenta, a uz suglasnost 

Vijeća poslijediplomskih studija, doktorski rad može pisati i braniti na jednom od svjetskih 

jezika.  

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donijelo odluku o davanju suglasnosti za pisanje sinopsisa 

disertacije i disertacije na engleskom jeziku Ani RADOVIĆ-KAPOR, studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 24. 

Obavijesti. 

 

Ad 25. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica je završena u 12.40 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


