
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/20-01/05 

URBROJ: 2198-1-79-15/20-08 

Zadar, 21. rujna 2020. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2019./2020. održane 21. rujna 2020. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, II. kat, 

dvorana 2.3) s početkom u 12.13 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. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti:  

5. prof. dr. sc. Toni Bielić  

 

Odsutni članovi Vijeća: 

6. prof. dr. sc. Saša Božić  (prethodno opravdao izostanak) 

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 32. dodaju se točke 33. - 39. koje glase: 

 

1. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marine 

JURJEVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Topografija rimske ruralne arhitekture na 

području južne Liburnije“ 

 

2. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Marini JURJEVIĆ, 

dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ 

 

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

disertacije Igora DOBRAČE, mag. bibl., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Objavljivanje u otvorenom 
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pristupu među znanstvenicima iz društvenih i humanističkih znanosti u Republici 

Hrvatskoj: stanje, stavovi i motivacije“ 

 

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

disertacije Nevenke KALEBIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Kontekstualni opis i 

dostupnost književnih ostavština“ 

 

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

disertacije mr. sc. Joška BARBIRA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom „Provedba kontekstualnog učenja i 

poučavanja u nastavi iz perspektive nastavnika osnovnih škola“ 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dinu TARASU, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

7. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Katarini GUGO, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

Dosadašnje točke 33. i 34. postaju točke 40. i 41.: 

 

8. Obavijesti 

 

9. Razno. 

 

 

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. 2019./2020. 

 

2. Prihvaćanje prijedloga plana sjednica u akad. godini 2020./2021. 

 

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

OŠTRIĆ, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ pod naslovom „Frankopanske utvrde na Kvarneru“ 

 

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

POLANČECA, mag. philol. franc. i mag. ling., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „A Typology of Aspect-Actionality 

Interactions“ („Tipologija međudjelovanja akcionalnosti i kategorije glagolskog vida“) 

 

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

SALKIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji“ 

 

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

ESCHEBACH, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Putopisi francuskih putopiskinja 19. stoljeća po jugozapadnoj 

Aziji”  
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7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana 

FERENČAKA, mag. hist. art., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u 

Strossmayerovoj galeriji”  

 

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

disertacije Siniše BIZJAKA, dipl. restauratora-konzervatora, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Spomenici od 

prokoneškog mramora u rimskoj Dalmaciji i njihovo očuvanje“ 

 

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

disertacije Matije DRONJIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Lepoglavsko čipkarstvo i lokalna zajednica 

između stvaranja i očuvanja nematerijalne kulturne baštine“ 

 

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

disertacije Božidara POPOVIĆA, dr. med., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Prakse sjećanja na Vukovarsku bitku: 

između diskursa viktimizacije i življenog iskustva“ 

 

11. 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 „Geografski aspekti 

istraživanja kvalitete života u Dar es Salaamu“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Andrei RIMPF, dipl. arheol. i prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentorâ Dinku TRESIĆU PAVIČIĆU, dipl. 

arheol. i prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora Sonji LEBOŠ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

15. Prijedlog Senatu za promjenu mentora te imenovanje komentora Ivani LOZO, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Deniju VLAČIĆU, mag. hist., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 

18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Danijelu CAREVU, dipl. oec., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Krešimiru DERJANOVIĆU, mag. 

pharm., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“ 
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20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivanu GADŽI, dipl. oec., studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ani MARKUZ, mag. nov., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Kristini MATIJEVIĆ, mag. oec., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Kruni SKENDROVIĆU, mag. rel. int. et dip., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

24. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marinu ZEKAJU, mag. rel. int. et dip., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

25. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Maji ČUKI, dipl. 

arheol. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

 

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

ETEROVIĆ BORZIĆ, dipl. arheol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

27. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Maji GRISONIC, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

28. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivani LOZO, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

29. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije lic. theol. Hrvoju 

PETRUŠIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

30. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivančici 

SLUNJSKI, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

31. Suglasnost za pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku Zvonimiru MIMICI, mag. 

oec., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

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

disertacije Zvonimira MIMICE, mag. oec., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Effects of Information 

Exposure of Children on Knowledge Construction“ („Učinci izloženosti djece 

informacijama na konstruiranje znanja“) 

 

33. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marine 

JURJEVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Topografija rimske ruralne arhitekture na 

području južne Liburnije“ 
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34. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Marini JURJEVIĆ, 

dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ 

 

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

disertacije Igora DOBRAČE, mag. bibl., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Objavljivanje u otvorenom 

pristupu među znanstvenicima iz društvenih i humanističkih znanosti u Republici 

Hrvatskoj: stanje, stavovi i motivacije“ 

 

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

disertacije Nevenke KALEBIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom „Kontekstualni opis i 

dostupnost književnih ostavština“ 

 

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

disertacije mr. sc. Joška BARBIRA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom „Provedba kontekstualnog učenja i 

poučavanja u nastavi iz perspektive nastavnika osnovnih škola“ 

 

38. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Dinu TARASU, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

39. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Katarini GUGO, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

40. Obavijesti 

 

41. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika X. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2019./20. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga plana sjednica u akad. 

godini 2020./2021. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Dolores OŠTRIĆ, dipl. pov. umj., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ pod naslovom „Frankopanske 

utvrde na Kvarneru“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Jurice POLANČECA, mag. philol. franc. i mag. ling., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „A 

Typology of Aspect-Actionality Interactions“ („Tipologija međudjelovanja akcionalnosti i 

kategorije glagolskog vida“). 
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Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Nermina SALKIĆA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Umjetnost i afirmacija života u 

Nietzscheovoj filozofiji“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Tee ESCHEBACH, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Putopisi francuskih putopiskinja 

19. stoljeća po jugozapadnoj Aziji”. 

 

Ad 7. 

Vijeće  jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivana FERENČAKA, mag. hist. art., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Umjetnine iz 

zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galeriji”. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Siniše BIZJAKA, dipl. restauratora-

konzervatora, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

pod naslovom „Spomenici od prokoneškog mramora u rimskoj Dalmaciji i njihovo očuvanje“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Matije DRONJIĆA, studenta 

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

čipkarstvo i lokalna zajednica između stvaranja i očuvanja nematerijalne kulturne baštine“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Božidara POPOVIĆA, dr. med., studenta 

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

sjećanja na Vukovarsku bitku: između diskursa viktimizacije i življenog iskustva“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga 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 „Geografski aspekti istraživanja kvalitete života u Dar es Salaamu“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Andrei RIMPF, dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentorâ Dinku TRESIĆU PAVIČIĆU, dipl. arheol. i prof., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 
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Ad 14.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

Sonji LEBOŠ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu mentora te 

imenovanje komentora Ivani LOZO, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

mr. sc. Heleni MILJEVIĆ PAVIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Deniju VLAČIĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran – poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Danijelu CAREVU, dipl. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Krešimiru DERJANOVIĆU, mag. pharm., studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ivanu GADŽI, dipl. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ani MARKUZ, mag. nov., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 22. 

Vijeće, uz prijedlog da se prilikom prijave teme disertacije razmotri korištenje termina 

„modeliranje“ vezano za ljudske resurse, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga 

za imenovanje mentora Kristini MATIJEVIĆ, mag. oec., studentici zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Kruni SKENDROVIĆU, mag. rel. int. et dip., studentu zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
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Ad 24. 

Vijeće prihvaća prijedlog Vijeća doktorskog studija da se u naslovu okvirne teme 

umjesto riječi „mjerenje“ stavi riječ „ispitivanje“, te, uz prijedlog da se prilikom imenovanja 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije vodi računa o sociološkom aspektu 

teme, kao i da se iza dvotočke piše malo slovo, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje mentora Marinu ZEKAJU, mag. rel. int. et dip., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Maji ČUKI, dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 26. 

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 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Maji GRISONIC, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ivani LOZO, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 29. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije lic. theol. Hrvoju PETRUŠIĆU, studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 30. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ivančici SLUNJSKI, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 31. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za pisanje i obranu disertacije 

na engleskom jeziku Zvonimiru MIMICI, mag. oec., studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 32. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Zvonimira MIMICE, mag. oec., studenta 

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

„Effects of Information Exposure of Children on Knowledge Construction“ („Učinci 

izloženosti djece informacijama na konstruiranje znanja“) 
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Ad 33. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Marine JURJEVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom 

„Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije“. 

 

Ad 34. 

Vijeće, uz napomenu da se rok može produžiti najviše za mjesec dana od dana 

prihvaćanja pozitivnog izvješća na sjednici Senata, tj. do 29. listopada 2020. (do kada se, 

sukladno Pravilniku o poslijediplomskim studijima, mora provesti obrana), jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta 

Marini JURJEVIĆ, dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

Ad 35. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Igora DOBRAČE, mag. bibl., studenta 

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

„Objavljivanje u otvorenom pristupu među znanstvenicima iz društvenih i humanističkih 

znanosti u Republici Hrvatskoj: stanje, stavovi i motivacije“. 

 

Ad 36. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Nevenke KALEBIĆ, mag. bibl., studentice 

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

„Kontekstualni opis i dostupnost književnih ostavština“. 

 

Ad 37. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Joška BARBIRA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom 

„Provedba kontekstualnog učenja i poučavanja u nastavi iz perspektive nastavnika osnovnih 

škola“. 

 

Ad 38. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Dinu TARASU, dipl. arheol. i dipl. pov. umj., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 39. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta mr. sc. Katarini GUGO, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 40. 

Nije bilo obavijesti. 

 

Ad 41. 

 Razno.        
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Sjednica je završena u 13.22 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:             Prorektor: 

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


