
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-09 

Zadar, 17. rujna 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2017./2018. održane 17. rujna 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1,  

dvorana u prizemlju) s početkom u 11.30 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

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

predsjednica Vijeća 

 

a) Humanističko područje znanosti:  

2. izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić  

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Igor Radeka 

 

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

područje znanosti: 

4. prof. dr. sc. Toni Bielić  

5. prof. dr. sc. Damir Magaš  

 

Odsutni članovi Vijeća: 

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

7. prof. dr. sc. Dražen Maršić (prethodno opravdao izostanak) 

 

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: 

 

Točka 4. skida se s dnevnog reda jer nisu dostavljeni materijali za sjednicu. 

 

Dosadašnje točke 5. – 27. postaju točke 4. – 26. 

 

 

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. 2017./2018. 

 

2. Prihvaćanje prijedloga plana sjednica u akad. god. 2018./2019. 

 

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

GARCIJE FUSTERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 
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znanosti“, pod naslovom „Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada“ 

(„Memorija, usmenost i ironija u narativnoj prozi Jesúsa Moncade“) 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane 

BRSTILO LOVRIĆ, mag. soc., studentice međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, 

pod naslovom „Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj: analiza 

potrošačkih stilova i praksi studenata Sveučilišta u Zadru i Zagrebu“  

 

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

disertacije Jurice GRZUNOVA, mag. inf. et math., studenta poslijediplomskog 

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

informacijskog sustava za podršku pametnom turizmu“ 

 

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

disertacije Marina PERKA, mag. inf. et geogr., studenta poslijediplomskog 

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

„Demografski procesi i perspektive otoka Hvara“ 

 

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

disertacije Štefana ŠTIVIČIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Zadarski distrikt do 

1358. godine“ 

 

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

disertacije Marijane MIOČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom „Teorije i modeli tranzicije djece iz 

predškolske ustanove u osnovnu školu“ 

 

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

disertacije Ivane RUBIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“, pod naslovom „Akademska i socijalna 

uključenost kao prediktor uspjeha i završnosti studenata“ 

 

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

disertacije Lorene VOKIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentice zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Porezna 

diplomacija i njena primjena kroz rad tijela OECD-a“ 

 

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

disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc., studentice međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, 

pod naslovom „Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena i lokalni razvoj 

Slavonije“ 

 

12. Prijedlog Senatu za promjenu mentora i imenovanje komentora pri izradi disertacije, 

promjenu teme disertacije te reguliranje statusa studenta Šimi VRKIĆU, prof., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“  

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Saši MADACKOM, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“  
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14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Anđelki VISKOVIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“  

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Elviri STERLE, mag. rel int. et 

dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni 

odnosi“ 

  

16. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Rossa J. TODDA i prof. dr. sc. Ivanke 

STRIČEVIĆ mentorstva i komentorstva Eleni CORRADINI na poslijediplomskom 

doktorskom studiju „Društvo znanja i prijenos informacija“ 

 

17. Prijedlog Senatu za razrješenje prof. dr. sc. Kornelije PETR-BALOG i prof. dr. sc. 

Gordane DUKIĆ mentorstva i komentorstva Siniši PETKOVIĆU, dipl. bibl., na 

poslijediplomskom doktorskom studiju „Društvo znanja i prijenos informacija“  

 

18. Prijedlog Senatu za razrješenje dr. sc. Tatjane APARAC-JELUŠIĆ, red. prof. u miru, i 

izv. prof. dr. sc. Ivane TOMIĆ FERIĆ mentorstva i komentorstva Branki RADIĆ,  

prof., na poslijediplomskom doktorskom studiju „Društvo znanja i prijenos 

informacija“  

 

19. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Marini PUTNIK, dipl. bibl., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“  

 

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

CESARIKU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Arheologija istočnog Jadrana“  

 

21. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Mirku RAŠIĆU, 

mag. archeol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“  

 

22. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja statusa studenta Sandri SKENDŽIĆ, univ. 

spec. oec., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos 

informacija“  

 

23. Odobrenje nastavka prekinutog studija Blanki ČOP, mag. soc., na međunarodnom 

združenom poslijediplomskom doktorskom studiju „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“  

 

24. Odobrenje nastavka prekinutog studija Vanji DERGIĆ, mag. soc., na međunarodnom 

združenom poslijediplomskom doktorskom studiju „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“  

 

25. Obavijesti 

 

26. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2017./18. 
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Ad 2.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog plana sjednica u akad. god. 2018./2019. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Artura GARCIJE FUSTERA, studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Memòria, oralitat i ironia a la 

narrativa de Jesús Moncada“ („Memorija, usmenost i ironija u narativnoj prozi Jesúsa 

Moncade“). 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane BRSTILO LOVRIĆ, mag. soc., studentice 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“, pod naslovom „Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj: 

analiza potrošačkih stilova i praksi studenata Sveučilišta u Zadru i Zagrebu“. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jurice GRZUNOVA, mag. inf. et math., 

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

naslovom „Model informacijskog sustava za podršku pametnom turizmu“. 

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marina PERKA, mag. inf. et geogr., 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod 

naslovom „Demografski procesi i perspektive otoka Hvara“. 

  

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Štefana ŠTIVIČIĆA, mag. hist., studenta 

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

naslovom „Zadarski distrikt do 1358. godine“. 

 

Ad 8. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da u predloženom naslovu razmotri termin 

„tranzicija djece“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marijane MIOČIĆ, prof., 

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

naslovom „Teorije i modeli tranzicije djece iz predškolske ustanove u osnovnu školu“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane RUBIĆ, prof., studentice 

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

„Akademska i socijalna uključenost kao prediktor uspjeha i završnosti studenata“. 

 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Lorene VOKIĆ, mag. rel. int. et dipl., 

studentice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 

naslovom „Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad tijela OECD-a“. 
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Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marije ŠARIĆ, mag. soc., studentice 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“, pod naslovom „Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena i 

lokalni razvoj Slavonije“. 

 

Ad 12. 

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi odluku da Senatu predloži neprihvaćanje 

prijedloga za produženje statusa studenta Šimi VRKIĆU, prof., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, s obzirom da čl. 20. Pravilnika o 

poslijediplomskim studijima propisuje da student koji je upisao redovni/izvanredni doktorski 

studij gubi status studenta ako ne završi studij u roku šest/osam godina studija, te predlaže da 

se student ponovno upiše na studij u okviru kvote za akad. god. 2017./2018., uz moguće 

priznavanje dosadašnjih postignuća na prethodnom studiju, te da se nakon upisa provede 

postupak razrješenja dosadašnjeg i imenovanja novog mentora i komentora. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Saši MADACKOM, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Anđelki VISKOVIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“.  

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Elviri STERLE, mag. rel int. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje prof. dr. sc. 

Rossa J. TODDA i prof. dr. sc. Ivanke STRIČEVIĆ mentorstva i komentorstva Eleni 

CORRADINI na poslijediplomskom doktorskom studiju „Društvo znanja i prijenos 

informacija“. 

 

Ad 17. 

Vijeće, uz napomenu da će predlagatelj dostaviti novu odluku u kojoj se izrijekom 

navodi kada je student prvotno upisao nezavršeni studij, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za razrješenje prof. dr. sc. Kornelije PETR-BALOG i prof. dr. sc. 

Gordane DUKIĆ mentorstva i komentorstva Siniši PETKOVIĆU, dipl. bibl., na 

poslijediplomskom doktorskom studiju „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dr. sc. 

Tatjane APARAC-JELUŠIĆ, red. prof. u miru, i izv. prof. dr. sc. Ivane TOMIĆ FERIĆ 

mentorstva i komentorstva Branki RADIĆ,  prof., na poslijediplomskom doktorskom studiju 

„Društvo znanja i prijenos informacija“.  
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Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Marini PUTNIK, dipl. bibl., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“.  

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Nikoli CESARIKU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Mirku RAŠIĆU, mag. archeol., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“.  

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

statusa studenta Sandri SKENDŽIĆ, univ. spec. oec., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“.  

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Blanki 

ČOP, mag. soc., na međunarodnom združenom poslijediplomskom doktorskom studiju 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ upisom II. semestra u zimskom semestru akad. 

god. 2018./2019.  

 

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Vanji 

DERGIĆ, mag. soc., na međunarodnom združenom poslijediplomskom doktorskom studiju 

„Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ uvjetnim upisom IV. semestra u zimskom 

semestru akad. god. 2018./2019. (uz obvezu pokretanja postupka imenovanja mentora). 

 

Ad 25. 

Obavijesti.  

 

Ad 25. 

Razno.  

 

 

Sjednica je završena u 12.25 sati. 

 

 

      Zapisnik sastavila:                                Prorektorica: 

 

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


