
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/21-01/04 
URBROJ: 2198-1-79-15/21-08 
Zadar, 14. rujna 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
XI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2020./2021. održane u utorak 14. rujna 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   
 
c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i 

interdisciplinarno područje znanosti:  
4. prof. dr. sc. Toni Bielić  
5. dr. sc. Damir Magaš, prof. emeritus  
 
Odsutni član Vijeća: 
6. prof. dr. sc. Igor Radeka (prethodno opravdao izostanak) 
7. prof. dr. sc. Ante Uglešić (prethodno opravdao 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 Ad 27. s obzirom da nisu dostavljeni materijali (razredbeni postupak je još u 
tijeku).  
 
 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. 2020./2021.  
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2. a) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Indire KASAPOVIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“, pod naslovom 
„Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri odlučivanju o 
profesionalnom razvoju u Bosni i Hercegovini“  
 
b) Prijedlog  Senatu za odobrenje produženja statusa studenta  
 

3. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Viktorije KUDRE BEROŠ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Narativi doma i domovine: 
hrvatski emigrantski tisak u Argentini“ 
 

4. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 
Martine VUKAŠINE, univ. spec. oec., studentice zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u poticanju regionalnog 
razvoja“ 
 

5. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije  
Krešimira DERJANOVIĆA, mag. pharm., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Međunarodna konkurentnost farmaceutske industrije Republike Hrvatske“  

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

teme disertacije Ines HOCENSKI, mag. informatol., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, pod naslovom „Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima. 
Utjecaj globalnih tržišnih poremećaja na životni ciklus knjige“ 
 

7. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. et dip., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Utjecaj bivših jugoslavenskih diplomata na uspostavu i rad nove 
diplomatske mreže Republike Hrvatske nakon raspada SFRJ“ 

 
8. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Rini MILOŠEVIĆ, mag. 

geogr., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica 
među kontinentima“ 
 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ivoni DRAŠIĆ ŠARIĆ, 
univ. spec. pol., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“ 

 
10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Georgu ENGLU, 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“ 

 
11. Prijedlog Senatu za promjenu mentora Ivanu GADŽI, dipl. oec., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
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12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Igoru ZOVAKU, mag. rel. int. et dip., 
studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“ 
 

13. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Klaudiji 
MANDIĆ, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 
14. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Danijelu 

DUJMIĆU, mag. oec., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran 
– poveznica među kontinentima“ 

 
15. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ireni 

BILIĆ, struč. spec. oec., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“ 

 
16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Željku 

SIČAJI, dipl. novinaru, studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Međunarodni odnosi“ 

 
17. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Maji ČUKI, dipl. arheol. i prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 
 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 
disertacije Maji GRISONIC, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“ 
 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Mariji ŠARIĆ, mag. 
soc., studentici združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 
regionalnog i lokalnog razvoja“ 
 

20. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Marije ŠARIĆ, mag. soc., studentice združenog poslijediplomskog doktorskog 
studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom 
„Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena iz Slavonije“ 

 
21. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Atili 

LUKIĆU, mag. soc. i mag. educ. phil., studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ 
 

22. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Atile LUKIĆA, mag. soc. i mag. educ. phil., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Viktimizacija: 
kulturno-antropološka analiza subjekta invaliditeta u Hrvatskoj“ 

 
23. Suglasnost za izradu i obranu teme disertacije i izradu i obranu disertacije na 

engleskom jeziku Petri BUŠELIĆ, mag. philol. angl. i mag. philol. croat., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

24. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Petre BUŠELIĆ, mag. philol. angl. i mag. philol. croat., 
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studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „A Typology of Nominal Quantification with Particular 
Reference to Croatian“ („Tipologija imenske kvantifikacije s posebnim 
osvrtom na hrvatski jezik“) 

25. Suglasnost za izradu disertacije na engleskom jeziku Ivani POTHORSKI, prof., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

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

teme disertacije Ivane POTHORSKI, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „The use of 
figurative language in political discourse in English, German and Croatian 
media during European parliamentary elections“ („Uporaba figurativnog 
jezika u političkom diskursu engleskih, njemačkih i hrvatskih medija za 
vrijeme europskih parlamentarnih izbora“) 

 
27. Obavijesti 

 
28. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika X. redovite 
sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2020./2021. 
 
Ad 2. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Indire KASAPOVIĆ, mag. bibl., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“, pod naslovom „Informacijsko ponašanje starijih adolescenata pri 
odlučivanju o profesionalnom razvoju u Bosni i Hercegovini“ 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta 
 
Ad 3.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Viktorije KUDRE BEROŠ, prof., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Narativi doma i domovine: hrvatski emigrantski tisak u Argentini“ 
 
Ad 4.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Martine VUKAŠINE, univ. spec. oec., 
studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“, pod naslovom „Uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
poticanju regionalnog razvoja“ 
 
Ad 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Krešimira DERJANOVIĆA, mag. pharm., 
studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
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pod naslovom „Međunarodna konkurentnost farmaceutske industrije Republike 
Hrvatske“ 
 
Ad 6. 
 Vijeće, uz prijedlog Stručnom povjerenstvu da se naslov teme sažme (prva 
rečenica je nepotrebna ili može biti podnaslov) te da se razmotri korištenje termina 
„utjecaj“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ines HOCENSKI, mag. 
informatol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“, pod naslovom „Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima. 
Utjecaj globalnih tržišnih poremećaja na životni ciklus knjige“,  
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Stipe ČAČIJE, mag. rel. int. 
et dip., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 
odnosi“, pod naslovom „Utjecaj bivših jugoslavenskih diplomata na uspostavu i rad 
nove diplomatske mreže Republike Hrvatske nakon raspada SFRJ“ 
 
Ad 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Rini MILOŠEVIĆ, mag. geogr., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 
 
Ad 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora i komentora Ivoni DRAŠIĆ ŠARIĆ, univ. spec. pol., studentici zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje  
mentora i komentora Georgu ENGLU, studentu zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
mentora Ivanu GADŽI, dipl. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 
Ad 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
mentora Igoru ZOVAKU, mag. rel. int. et dip., studentu zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Klaudiji MANDIĆ, dipl. bibl., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
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Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Danijelu DUJMIĆU, mag. oec., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 
  
Ad 15. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Ireni BILIĆ, struč. spec. oec., studentici 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 
Ad 16.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje  
produženja roka za predaju disertacije Željku SIČAJI, dipl. novinaru, studentu 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Maji ČUKI, dipl. arheol. i prof., 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Maji GRISONIC, studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja statusa studenta Mariji ŠARIĆ, mag. soc., studentici združenog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 
Ad 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc., studentice 
združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 
razvoja“, pod naslovom „Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena iz 
Slavonije“ 
 
Ad 21. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja statusa studenta Atili LUKIĆU, mag. soc. i mag. educ. phil., 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Atile LUKIĆA, mag. soc. i mag. educ. 
phil., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Viktimizacija: kulturno-antropološka analiza subjekta invaliditeta u 
Hrvatskoj“ 
 
Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu i obranu 
teme disertacije i izradu i obranu disertacije na engleskom jeziku Petri BUŠELIĆ, 
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mag. philol. angl. i mag. philol. croat., studentici poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Petre BUŠELIĆ, mag. 
philol. angl. i mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „A Typology of Nominal Quantification 
with Particular Reference to Croatian“ („Tipologija imenske kvantifikacije s 
posebnim osvrtom na hrvatski jezik“) 
 
Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu disertacije 
na engleskom jeziku Ivani POTHORSKI, prof., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 
Ad 26. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ivane POTHORSKI, prof., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „The use of figurative language in political discourse in English, German 
and Croatian media during European parliamentary elections“ („Uporaba 
figurativnog jezika u političkom diskursu engleskih, njemačkih i hrvatskih medija za 
vrijeme europskih parlamentarnih izbora“) 
 
Ad 27. 
 Obavijesti. 
 
Ad 29.  
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
 
 Sjednica je završena u 12.30 sati 
 
 
 
 

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


