
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-09 

Zadar, 19. rujna 2017. 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 19. rujna 2017. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, 

dvorana 3.6) s početkom u 10.00 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

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

područje znanosti: 

2. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić  

3. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

b) Humanističko područje znanosti:  

4. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić  

 

c) Društveno područje znanosti:  

5. prof. dr. sc. Izabela Sorić   

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

 
Odsutni član Vijeća: 

7. prof. dr. sc. Josip Lisac  
 

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, predlaže sljedeće 

izmjene i dopune dnevnog reda: 

 

Iza točke 11. dodaju se točke 12. - 15. (predložene točke 16. - 21. skidaju se jer nisu 

dostavljeni materijali) koje glase: 

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Dubravki KOLIĆ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

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

Dubravke KOLIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske 

uprave u Dalmaciji: 1814. - 1868.“ 

 

14. Prijedlog Senatu za ispravak odluke o odobrenju produženja roka za predaju 

disertacije Ivoni DESPOT, univ. spec. oec., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 
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15. Prijedlog Senatu za odbijanje produženja statusa studenta Branki RADIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 16. i 17.: 

 

16. Obavijesti 

 

17. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2016./2017. 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Nine 

ČULJAK, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Kasnosrednjovjekovni gradovi i 

utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih 

istraživanja“ 

 

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

CRNKOVIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Keramika tankih stijenki s područja rimske 

Murse“ 

 

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

IVEKOVIĆ MARTINIS, dipl. knjiž. komp. i antrop., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Interkulturni dijalog u 

svakodnevnom životu Pule 1867. - 1914.“ 

 

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

MILIVOJEVIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Cezarov Ilirik“ 
 

6. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Vinku BAKIJI, 

studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja“ 

 

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

Vinka BAKIJE, studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom „Socioekonomska 

analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama: studija slučaja 

Pakoštana“  

 

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

PUZEKA, mag. soc., studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom 

„Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini: 

višerazinska analiza na primjeru grada Splita“ 
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9. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole 

ŠIMUNIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Ličko-senjska županija u kontekstu 

suvremene regionalizacije“ 

 

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

disertacije Josipa ŽGELE, mag. theol., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Riječko gospodarstvo od 

1900. do 1941.“ 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Svetku MILINU, mag. ing. naut., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinetima“ 

 

12. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta mr. sc. Dubravki KOLIĆ, 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

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

Dubravke KOLIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske 

uprave u Dalmaciji: 1814. - 1868.“ 

 

14. Prijedlog Senatu za ispravak odluke o odobrenju produženja roka za predaju 

disertacije Ivoni DESPOT, univ. spec. oec., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

15. Prijedlog Senatu za odbijanje produženja statusa studenta Branki RADIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“ 

 

16. Obavijesti 

 

17. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2016./17. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Nine ČULJAK, mag. archeol., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 

naslovom „Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu 

arheološko-topografskih istraživanja“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Mirne CRNKOVIĆ, mag. archeol., studentice 

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

tankih stijenki s područja rimske Murse“. 
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Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Anje IVEKOVIĆ MARTINIS, dipl. knjiž. komp. i antrop., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867. - 1914.“. 
 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Feđe MILIVOJEVIĆA, mag. hist., studenta 

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

Ilirik“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta mr. sc. Vinku BAKIJI, studentu međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“. 

   

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi  uvjetnu odluku (ovisno o odluci Stručnog vijeća za 

društveno područje) o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 

disertacije mr. sc. Vinka BAKIJE, studenta međunarodnog združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod naslovom 

„Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama: studija 

slučaja Pakoštana“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivana PUZEKA, mag. soc., studenta međunarodnog 

združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja“, pod naslovom „Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj 

sredini: višerazinska analiza na primjeru grada Splita“. 

 

Ad 9. 

Vijeće, uz prijedlog da 1. i 3. član stručnog povjerenstva zamijene mjesta, jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 

disertacije Nikole ŠIMUNIĆA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Ličko-senjska županija u kontekstu 

suvremene regionalizacije“. 

 

Ad 10. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da obrati pažnju na preciziranje naslova na 

način da se jasnije naznače vremenske odrednice obuhvaćenog razdoblja, jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Josipa ŽGELE, mag. theol., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Riječko gospodarstvo od 1900. do 1941.“ 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Svetku MILINU, mag. ing. naut., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinetima“. 
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Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta mr. sc. Dubravki KOLIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Dubravke KOLIĆ, studentice poslijediplomskog 

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

gradivo za vrijeme druge austrijske uprave u Dalmaciji: 1814. - 1868.“. 

  

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za ispravak odluke o 

odobrenju produženja roka za predaju disertacije Ivoni DESPOT, univ. spec. oec., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odbijanje produženja 

statusa studenta Branki RADIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 16. 

 Obavijesti. 

 

Ad 17. 

Nije bilo prijedloga za rasparavu. 

 

Sjednica je završena u 10.55 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


