
 
 
 

 
 
KLASA: 643-02/22-01/06 
URBROJ: 2198-1-79-15/22-08 
Zadar, 16. rujna 2022. 

 
Z A P I S N I K 

 
XI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 
2021./2022. održane u petak 16. rujna 2022. godine u zgradi Rektorata (M. 
Pavlinovića 1,  II. kat, dvorana 2.3) s početkom u 9.05 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  

 
b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Saša Božić  
 
c) Biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i 

interdisciplinarno područje znanosti:  
- 

 
d) predstavnica poslijediplomskih specijalističkih studija: 

4. izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić 
 

e) predstavnica studenata doktorskih studija: 
5. Valerija Šinko, mag. educ. philol. russ. i mag. paed. 
 
Odsutni članovi Vijeća: 
6. prof. dr. sc. Ante Uglešić (prethodno opravdao izostanak) 
7. prof. dr. sc. Maša Surić (prethodno opravdala izostanak) 
8. prof. dr. sc. Pavle Valerjev (prethodno opravdao izostanak) 
9. izv. prof. dr. sc. Dino Županović  

 
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, Vijeće 
jednoglasno usvaja sljedeći  

 
D n e v n i   r e d: 
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1. Ovjerovljenje zapisnika X. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u 
akad. god. 2021./2022.  
 

2. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Ivane KRTINIĆ, prof.,  studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Mediteranizam u hrvatskoj 
komediografiji ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na primjeru smješnica“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Ivane KRTINIĆ, prof. 
 

3. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Sonje LEBOŠ, prof.,  studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Grad na filmu, film u 
gradu: Zagreb 1945. – 1991., kulturno-antropološka perspektiva“ 

 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Sonje LEBOŠ, prof. 
 

4. a) Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Gordana MASLOVA, prof.,  studenta poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Culture in the age of 
biopower“ („Kultura u doba bio-moći“) 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Gordana MASLOVA, prof. 

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

disertacije Marija PINTARIĆA, mag. (educ.) hist. art. i mag. educ. hist.,  
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Naručitelji i umjetnici u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Marija PINTARIĆA, mag. (educ.) hist. art. i mag. educ. hist. 
 

6. a) Prijedlog Senatu za  prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije  Marina SABOLOVIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Taktička operacija 'Miljevci' – vojno-geografska analiza“     
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Marina SABOLOVIĆA, mag. geogr. 
                                               

7. Prijedlog  Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije Vlatke TOMIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i 
ljudi“ i vraćanje disertacije studentici na doradu 

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

disertacije Andreja RENDIĆA, mag. turism. cult., studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
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„Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice 
Europske unije 2013. - 2018.“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Andreja RENDIĆA, mag. turism. cult. 

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

disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa, studenta zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 
„Učinkovitost državnih poduzeća u Europi na primjeru zračnog prometa“ 
 
b) Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa 
 

10. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Maje GRISONIC, studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom “Salt exploitation and trade in 
the Eastern Adriatic in Classical Antiquity” („Proizvodnja i trgovina solju na 
istočnom Jadranu u antici“) 
 

11. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Alejandra MARTĺNEZA VICENTEA, studenta  poslijediplomskog doktorskog 
studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Colocacións co verbo 
soporte dar en galego e español mailos seus equivalentes en lingua croata“ 
(„Kolokacije s glagolom dar u galješkom i španjolskom i njihovi ekvivalenti u 
hrvatskom jeziku“) 

 
12. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Antonije PINTARIĆ, mag. educ. philol. angl. i mag. philol. russ., studentice  
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Metafore ŽIVOTA u ruskim proznim djelima staljinističkog 
perioda“ 

 
13. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Irene BILIĆ, struč. spec. oec., studentice  zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Osobine ličnosti i 
diplomatska profesija. Percepcija relevantnih osobina ličnosti u području 
selekcije kandidata za diplomatsku profesiju“ 

 
14. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 

Ane MARKUZ, mag. nov., studentice  zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Upravljanje 
mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u 
kontekstu održivog gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske“ 
 

15. Prijedlog  Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije 
Marina ZEKAJA, mag. rel. int. et dip., studenta  zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Socio-psihološki 
aspekti međunarodnih ilegalnih migracija u Republici Hrvatskoj: ispitivanje 
percepcije javnosti“ 
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16. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Jelene ALFIREVIĆ, mag. philol. croat.,  studentice  
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Emocijski kȏd i tvorba književnih emocijskih identiteta u hrvatskim 
psihološkim dramama 20. i 21. stoljeća“ i vraćanje sinopsisa disertacije 
studentici na doradu s obvezom ponovne obrane 

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

obranu teme disertacije Hrvoja BAZINE, mag. educ. philol. croat., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Arealna distribucija leksika morske faune u srednjoj Dalmaciji“ 
 

18. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Anne BORTOLETTO, studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „I giornali 
dell'esodo giuliano-dalmata: un'analisi linguistica“ („Jezična analiza novina 
julijsko-dalmatinske zajednice u egzilu“) 
 

19. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Irene JURKOVIĆ, mag. philol. angl. i mag. soc., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Neoliberal Governmentality and Ideological Constructions of 
the Body in US Television Culture“ („Neoliberalno upravljanje i ideološke 
konstrukcije tijela u američkoj televizijskoj kulturi“) 

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

obranu teme disertacije Agnes MILOVAN-SOLTER, prof., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Analiza glagolskih kolokacija u engleskom jeziku ugovornog 
prava“ 

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

obranu teme disertacije Mihovila MLIKOTIĆA, prof.,  studenta  
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Svijet u (samo)konstituciji transcendentalnog subjekta“ 
 

22. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Dragutin-Stjepana KOŠTRE, prof., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „HSS u Dalmaciji 1923. do 1941. – povijest, 
pokret i ideologija“ 
 

23. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije mr. sc. Nataše MUČALO,  studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Posjedi šibenske plemićke obitelji Divnić u 
razdoblju mletačke uprave (1412. – 1797.)“ 
 

24. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i 
obranu teme disertacije Dejana NEMČIĆA, mag. educ. geogr., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
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kontinentima“, pod naslovom „Geografski aspekt istraživanja kvalitete 
života u Dar es Salaamu“ 

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

obranu teme disertacije Julijana SUTLOVIĆA, mag. geogr., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Ranonovovjekovne pomorske karte 
Jadranskog mora kao medij komunikacije“ 
 

26. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Ljiljane POLJAK BILIĆ, mag. bibl., studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
pod naslovom „Intelektualni kapital kao čimbenik uspješnosti poslovanja 
visokoškolskih i sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj“ 
 

27. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Andree VLAIĆ, mag. pol., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ pod naslovom 
„Značaj narodnih knjižnica za razvoj ruralnih zajednica mediteranskih 
zemalja EU-a“ 

 
28. Prijedlog Senatu za promjenu mentora Željku TREZNERU, mag. rel. int. et 

dip., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“ 

 
29. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Mariji 

VUKŠIĆ, mag. ethnol. et anthrop. i mag. philol. angl., studentici 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 
 

30. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Branki 
TEKLIĆ, mag. hist. et mag. philol. croat., studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 

 
31. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije 

Krešimiru NEVISTIĆU, dipl. ing., studentu zajedničkog poslijediplomskog 
doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
 

32. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 
disertacije Krešimiru MIJIĆU, mag. archeol. et hist., studentu 
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 
33. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja roka za predaju 

disertacije Gordani GAŠO, dipl. knjižničarki, studentici poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
 

34.  Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Društvo znanja i prijenos informacija“ i prijedlog Senatu za odobrenje 
produženja statusa studenta Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl. 
 

35. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu 
teme disertacije Mirte MATOŠIĆ, mag. bibl., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ pod naslovom 
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„Odnos upravljačkih praksi u visokoškolskim i sveučilišnim knjižnicama i 
percepcija njihove vrijednosti za akademsku zajednicu“ 

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

engleskom jeziku Besniku RRACIJU, studentu poslijediplomskog doktorskog 
studija „Jadran – poveznica među kontinentima“ 
 

37. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 
znanosti“ u akad. god. 2022./2023. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i 
komentora pristupnicima: 

 
Etnologija i antropologija 
1. Tomislav AUGUSTINČIĆ, mag. anthrop. / mag. ethnol. et anthrop. 
2. Sanja PRIJATELJ, prof. 

 
Filologija-književnost 
1. Ivan ŠUNJIĆ 

 
Filologija-lingvistika 
1. Paula JURIĆ, mag. educ. philol. croat. i mag. educ. phil. 

 
Povijest umjetnosti 
1. Klara ĆAPALIJA, mag. educ. hist. i mag. educ. hist. art. 
2. Josip KLAIĆ, mag. hist. art. i mag. archeol. 
3. Nikola ZMIJAREVIĆ, mag. hist. art. 

 
38. Prihvaćanje prijedloga plana sjednica u akad. godini 2022./2023. 

 
39. Obavijesti 

 
40. Razno. 

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o ovjerovljenju zapisnika X. 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 Ivane KRTINIĆ, prof.,  studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Mediteranizam u hrvatskoj komediografiji ranoga novovjekovlja. Uloga prostora na 
primjeru smješnica“. 

 
b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ivane KRTINIĆ, prof. 
 

Ad 3.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Sonje LEBOŠ, prof.,  studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Grad na filmu, film u 
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gradu: Zagreb 1945. – 1991., kulturno-antropološka perspektiva“, uz napomenu da 
Stručno povjerenstvo na obrani disertacije raspravi metodološke zamjerke navedene 
u ocjenama te da studentica prije uveza rada izvrši potrebne ispravke; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Sonje LEBOŠ, prof. 
 
Ad 4.  
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Gordana MASLOVA, prof.,  studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 
„Culture in the age of biopower“ („Kultura u doba bio-moći“); 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Gordana MASLOVA, prof. 
 
Ad 5. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Marija PINTARIĆA, mag. (educ.) hist. art. i mag. 
educ. hist.,  studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Naručitelji i umjetnici u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marija PINTARIĆA, mag. (educ) hist. art. 
i mag. educ. hist. 
 
Ad 6. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Marina SABOLOVIĆA, mag. geogr., studenta 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
pod naslovom „Taktička operacija 'Miljevci' – vojno-geografska analiza“; 
 
 b)  Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Marina SABOLOVIĆA, mag. geogr.  
 
Ad 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Vlatke TOMIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 
doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom 
„Staatskunde i hrvatske zemlje sredinom 19. stoljeća – opojmljivanje zemlje i ljudi“ i 
vraćanje disertacije studentici na doradu. 
 
Ad 8. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Andreja RENDIĆA, mag. turism. cult., studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice 
Europske unije 2013. - 2018.“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Andreja RENCIĆA, mag. turism. cult. 
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Ad 9. 
 a) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa, studenta 
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Učinkovitost državnih poduzeća u Europi na primjeru zračnog prometa“; 
 
 b) Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije Roka VULETIĆA, dipl. politologa. 
 
Ad 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maje GRISONIC, studentice  
poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 
naslovom “Salt exploitation and trade in the Eastern Adriatic in Classical Antiquity” 
(„Proizvodnja i trgovina solju na istočnom Jadranu u antici“). 
 
Ad 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Alejandra MARTĺNEZA VICENTEA, 
studenta  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Colocacións co verbo soporte dar en galego e español mailos seus 
equivalentes en lingua croata“ („Kolokacije s glagolom dar u galješkom i 
španjolskom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku“). 
 
Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Antonije PINTARIĆ, mag. educ. philol. 
angl. i mag. philol. russ., studentice  poslijediplomskog doktorskog studija 
„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Metafore ŽIVOTA u ruskim proznim 
djelima staljinističkog perioda“. 

 
Ad 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Irene BILIĆ, struč. spec. oec., studentice  
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Osobine ličnosti i diplomatska profesija. Percepcija relevantnih osobina 
ličnosti u području selekcije kandidata za diplomatsku profesiju“. 
 
Ad 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ane MARKUZ, mag. nov., studentice  
zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 
naslovom „Upravljanje mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima 
energije u kontekstu održivog gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske“. 
 
Ad 15.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marina ZEKAJA, mag. rel. int. et dip., 
studenta  zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, 
pod naslovom „Socio-psihološki aspekti međunarodnih ilegalnih migracija u 
Republici Hrvatskoj: ispitivanje percepcije javnosti“.  
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Ad 16. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Jelene ALFIREVIĆ, mag. philol. 
croat.,  studentice  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Emocijski kȏd i tvorba književnih emocijskih identiteta u hrvatskim 
psihološkim dramama 20. i 21. stoljeća“ i vraćanje sinopsisa disertacije studentici na 
doradu s obvezom ponovne obrane. 

 
Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Hrvoja BAZINE, mag. educ. philol. 
croat., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, 
pod naslovom „Arealna distribucija leksika morske faune u srednjoj Dalmaciji“. 

 
Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Anne BORTOLETTO, studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „I 
giornali dell'esodo giuliano-dalmata: un'analisi linguistica“ („Jezična analiza 
novina julijsko-dalmatinske zajednice u egzilu“). 

 
Ad 19. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Irene JURKOVIĆ, mag. philol. angl. i 
mag. soc., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“, pod naslovom „Neoliberal Governmentality and Ideological 
Constructions of the Body in US Television Culture“ („Neoliberalno upravljanje i 
ideološke konstrukcije tijela u američkoj televizijskoj kulturi“). 
 
Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Agnes MILOVAN-SOLTER, prof., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Analiza glagolskih kolokacija u engleskom jeziku ugovornog prava“. 

 
Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Mihovila MLIKOTIĆA, prof.,  
studenta  poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 
naslovom „Svijet u (samo)konstituciji transcendentalnog subjekta“. 

 
Ad 22. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dragutin-Stjepana KOŠTRE, prof., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „HSS u Dalmaciji 1923. do 1941. – povijest, pokret i 
ideologija“. 
 
Ad 23.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Nataše MUČALO,  studentice 
poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, 
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pod naslovom „Posjedi šibenske plemićke obitelji Divnić u razdoblju mletačke 
uprave (1412. – 1797.)“. 
 
Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Dejana NEMČIĆA, mag. educ. 
geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Geografski aspekt istraživanja kvalitete života u Dar 
es Salaamu“. 

 
Ad 25. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća stručnog 
povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Julijana SUTLOVIĆA, mag. geogr., 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“, pod naslovom „Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog 
mora kao medij komunikacije“. 
 
Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Ljiljane POLJAK BILIĆ, 
mag. bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 
prijenos informacija“ pod naslovom „Intelektualni kapital kao čimbenik uspješnosti 
poslovanja visokoškolskih i sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj“. 

 
Ad 27.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Andree VLAIĆ, mag. pol., 
studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ pod naslovom „Značaj narodnih knjižnica za razvoj ruralnih zajednica 
mediteranskih zemalja EU-a“. 
 
Ad 28.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu 
mentora Željku TREZNERU, mag. rel. int. et dip., studentu zajedničkog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 
Ad 29. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Mariji VUKŠIĆ, mag. ethnol. et anthrop. i mag. 
philol. angl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
znanosti“. 
 
Ad 30.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
produženja roka za predaju disertacije Branki TEKLIĆ, mag. hist. et mag. philol. 
croat., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“. 
 
Ad 31. 
 Vijeće većinom glasova, uz jedan suzdržan glas, donosi odluku o prihvaćanju 
prijedloga za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Krešimiru 
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NEVISTIĆU, dipl. ing., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 
„Međunarodni odnosi“. 
 
Ad 32. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Krešimiru MIJIĆU, mag. archeol. et 
hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 
Jadrana“. 
 
Ad 33.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje 
dodatnog produženja roka za predaju disertacije Gordani GAŠO, dipl. knjižničarki, 
studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“. 
 
Ad 34.  
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog 
poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
ponovnim upisom V. semestra u zimskom semestru akad. god. 2022./2023., i 
prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Mirti MATOŠIĆ, mag. 
bibl. 
 
Ad 35. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 
stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Mirte MATOŠIĆ, mag. 
bibl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 
informacija“ pod naslovom „Odnos upravljačkih praksi u visokoškolskim i 
sveučilišnim knjižnicama i percepcija njihove vrijednosti za akademsku zajednicu“. 
 
Ad 36. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti za izradu i obranu 
teme disertacije i izradu i obranu disertacije na engleskom jeziku Besniku RRACIJU, 
studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među 
kontinentima“. 
 
Ad 37. 
 Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski 
doktorski studij „Humanističke znanosti“ u akad. god. 2022./2023. i prijedlog Senatu 
za imenovanje mentora i komentora pristupnicima: 
 
Etnologija i antropologija 

1. Tomislav AUGUSTINČIĆ, mag. anthrop. / mag. ethnol. et anthrop. 
2. Sanja PRIJATELJ, prof. 

 
Filologija-književnost 

1. Ivan ŠUNJIĆ 
Filologija-lingvistika 

1. Paula JURIĆ, mag. educ. philol. croat. i mag. educ. phil. 
 
Povijest umjetnosti 

1. Klara ĆAPALIJA, mag. educ. hist. i mag. educ. hist. art. 
2. Josip KLAIĆ, mag. hist. art. i mag. art. 
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3. Nikola ZMIJAREVIĆ, mag. hist. art., uz napomenu da je od mentora 
potrebno zatražiti da obrazac popuni na hrvatskom jeziku. 

 
Ad 38. 
  Vijeće, nakon prijedloga prof. dr. sc. Saše Božića da se sjednice održavaju u 
kasnijim terminima zbog članova koji putuju autobusom, prihvaća prijedlog plana 
sjednica u akad. godini 2022./2023., uz sljedeću izmjenu: sjednice će se održavati u 
kasnijem, stalnom terminu (prorektor prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić će provjeriti 
može li to biti termin u 13.00h). 
 
Ad 39. 
 Obavijesti. 
 
Ad 40. 
 Razno. 
 
  
Sjednica je završena u 10.00 sati. 
 
 
 
 

Zapisnik sastavila:             Prorektor: 
 
 
 

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


