
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-08 

Zadar, 11. srpnja 2017. 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 11. srpnja 2017. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 11.05 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, izv. 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. prof. dr. sc. Josip Lisac  

5. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić  

 

c) Društveno područje znanosti:  

6. prof. dr. sc. Izabela Sorić   

 
Odsutni član Vijeća: 

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

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Ureda za poslijediplomske studije.  
 

 

 Prorektorica izv. 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 9. dodaju se točke 10. - 26. koje glase: 

 

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

Venese MANAVSKI, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića: odnos 

teologije i književnosti“ 

 

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

disertacije Ane ŠITINA, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u 

Šibenskoj i Skradinskoj biskupiji“ 

 

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

disertacije Ivane ŠTOKOV, mag. ethnol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Primjena novog metodološkog 

pristupa u etnokartografskim istraživanjima“ 
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13. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Jelene PUTICA, mag. geogr. i hist., studentice poslijediplomskog 

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

„Sociogeografske transformacije ruralnog prostora Zapadnohercegovačke županije od 

druge polovice XX. stoljeća“ 

 

14. Prijedlog Senatu za promjenu komentora Ivani MIHALJINEC, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“   

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Danielu DUJMIĆU, mag. oec., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 
 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Dijani MUŠKARDIN, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Štefanu ŠTIVIČIĆU, mag. hist., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivanu 

MATKOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

19. Suglasnost Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. ling., studentu  

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za odobrenje pisanja i 

obrane sinopsisa disertacije te pisanja i obrane disertacije na engleskom jeziku 

 

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

disertacije Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. ling., studentu  

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Tipologija odnosa kategorije akcionalnosti i kategorije glagolskog vida“ („A 

Typology of Aspect-Actionality Interactions“) 

 

21. Odobrenje naknadnog upisa na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski 

studij „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. godini 2016./2017.   

 

22. Odobrenje naknadnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ u akad. godini 2016./2017.  

 

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

disertacije Ivana BURAZINA, mag. forens., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Terorizam kao društveni 

pokret“ 

 

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

disertacije Kristijana MARIĆA, mag. rel. int. et dipl., studenta zajedničkog 

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

za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“ 

 

25. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Zvonku AGIČIĆU, dipl. oec., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 
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26. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Željku SIČAJI, dipl. novinaru, studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

Dosadašnje točke 10. i 11. postaju točke 27. i 28.: 

 

27. Obavijesti 

 

28. Razno. 

 

Vijeće jednoglasno utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2016./2017. 

 

2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 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 ocjenu disertacije Josipa 

MIOČIĆA, mag. cin., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“, pod naslovom „Modeliranje informacijskih sustava za potporu 

procesima vrednovanja u sportu“ 

 

4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 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“ 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu 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“ 

 

6. Prijedlog Senatu za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anite ADAMIĆ, mag. archeol., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod 

naslovom „Komparativna analiza trauma na osteološkom materijalu 

kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske“ 

 

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

disertacije Katarine BATUR, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“, pod naslovom „Proizvodnja, trgovina i 

pomorski prijevoz sirovina za izradu boja na primjeru post-srednjovjekovnog 

brodoloma kod otočića Gnalića“ 
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8. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije mr. sc. Katarini 

GUGO, studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“ 

  

9. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivoni DESPOT, 

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

prijenos informacija“ 

 

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

Venese MANAVSKI, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića: odnos 

teologije i književnosti“ 

 

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

disertacije Ane ŠITINA, mag. hist. art., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u 

Šibenskoj i Skradinskoj biskupiji“ 

 

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

disertacije Ivane ŠTOKOV, mag. ethnol., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Primjena novog metodološkog 

pristupa u etnokartografskim istraživanjima“ 

 

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

disertacije Jelene PUTICA, mag. geogr. i hist., studentice poslijediplomskog 

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

„Sociogeografske transformacije ruralnog prostora Zapadnohercegovačke županije od 

druge polovice XX. stoljeća“ 

 

14. Prijedlog Senatu za promjenu komentora Ivani MIHALJINEC, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“   

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Danielu DUJMIĆU, mag. oec., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 

 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Dijani MUŠKARDIN, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Štefanu ŠTIVIČIĆU, mag. hist., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 

 

18. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Ivanu 

MATKOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“ 

 

19. Suglasnost Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. ling., studentu  

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za odobrenje pisanja i 

obrane sinopsisa disertacije te pisanja i obrane disertacije na engleskom jeziku 
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20. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. ling., studentu  

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Tipologija odnosa kategorije akcionalnosti i kategorije glagolskog vida“ („A 

Typology of Aspect-Actionality Interactions“) 

 

21. Odobrenje naknadnog upisa na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski 

studij „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ u akad. godini 2016./2017.   

 

22. Odobrenje naknadnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij 

„Međunarodni odnosi“ u akad. godini 2016./2017.  

 

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

disertacije Ivana BURAZINA, mag. forens., studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Terorizam kao društveni 

pokret“ 

 

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

disertacije Kristijana MARIĆA, mag. rel. int. et dipl., studenta zajedničkog 

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

za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“ 

 

25. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Zvonku AGIČIĆU, dipl. oec., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

26. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Željku SIČAJI, dipl. novinaru, studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

27. Obavijesti 

 

28. Razno. 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika X. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu 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 ocjenu disertacije Josipa MIOČIĆA, mag. cin., studenta poslijediplomskog 

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

informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Vinka BAKIJE, studenta međunarodnog združenog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“, pod 
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naslovom „Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim 

zajednicama: studija slučaja Pakoštana“. 
 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu 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 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje dosadašnjeg 

i imenovanje novog člana stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Anite 

ADAMIĆ, mag. archeol., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“, pod naslovom „Komparativna analiza trauma na osteološkom materijalu 

kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske“. 

   

Ad 7. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da se naslov teme razmotri s obzirom na 

termin „post-srednjovjekovni“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za 

imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Katarine BATUR, 

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

Jadrana“, pod naslovom „Proizvodnja, trgovina i pomorski prijevoz sirovina za izradu boja na 

primjeru post-srednjovjekovnog brodoloma kod otočića Gnalića“. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije mr. sc. Katarini GUGO, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

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

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Venese MANAVSKI, studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Dialogus de laudibus Herculis 

Marka Marulića: odnos teologije i književnosti“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ane ŠITINA, mag. hist. art., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Slikarstvo 16. 

i 17. stoljeća u Šibenskoj i Skradinskoj biskupiji“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane ŠTOKOV, mag. ethnol., studentice 

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

novog metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima“. 
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Ad 13. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da se dio naslova „od druge polovice XX. 

stoljeća“ izmijeni u „od sredine XX. stoljeća“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jelene 

PUTICA, mag. geogr. i hist., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Sociogeografske transformacije ruralnog 

prostora Zapadnohercegovačke županije od druge polovice XX. stoljeća“. 

  

Ad 14. 

Vijeće većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donosi odluku o vraćanju 

predlagatelju  prijedloga za promjenu komentora Ivani MIHALJINEC, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, sa zamolbom da, u skladu s 

važećim pravnim aktima, dostavi novi prijedlog, vodeći računa da se u slučaju kada 

imenovani mentor nije nastavnik niti vanjski suradnik Sveučilišta u Zadru imenuje komentor 

koji je nastavnik na Sveučilištu u Zadru. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Danielu DUJMIĆU, mag. oec., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Dijani MUŠKARDIN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Štefanu ŠTIVIČIĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“. 

  

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Ivanu MATKOVIĆU, prof., studentu poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o vraćanju predlagatelju prijedloga za davanje 

suglasnosti Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. ling., studentu  poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, za odobrenje pisanja i obrane sinopsisa 

disertacije te pisanja i obrane disertacije na engleskom jeziku, s molbom da dostavi 

obrazloženje studenta i svoje mišljenje.  

 

Ad 20. 

Vijeće, uz prijedlog da se riječ „odnos“ u naslovu zamijeni s „međudjelovanje“, 

jednoglasno donosi odluku da se prijedlog za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Jurici POLANČECU, mag. philol. franc. i mag. ling., studentu 

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

odnosa kategorije akcionalnosti i kategorije glagolskog vida“ („A Typology of Aspect-

Actionality Interactions“), ne prosljeđuje na sjednicu Senata dok se ne usvoji Ad 19. 
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Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa kandidatkinji Ani 

Žuvela na međunarodni združeni poslijediplomski doktorski studij „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“ u akad. godini 2016./2017. (uz uvjet dostave rješenja Sveučilišta u Zadru o 

akademskom priznavanju inozemne kvalifikacije) 

 

Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na zajednički 

poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u akad. godini 2016./2017. sljedećim 

kandidatima: 

1. Iva Blažević 

2. Dinko Lucić. 

 

Ad 23. 

Vijeće većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana 

BURAZINA, mag. forens., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Terorizam kao društveni pokret“. 

  

Ad 24. 

Vijeće, uz ispravak dijela naslova „hrvatskog gospodarstva“ u „hrvatskoga 

gospodarstva“, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristijana MARIĆA, mag. rel. int. et 

dipl., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod 

naslovom „Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“. 

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Zvonku AGIČIĆU, dipl. oec., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

   

Ad 26. 

Vijeće, nakon kraće rasprave o potrebi imenovanja mentora, komentora i članova 

stručnih povjerenstava sa Sveučilišta u Zadru, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje mentora Željku SIČAJI, dipl. novinaru, studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“.  

 

Ad 27. 

 Obavijesti. 

 

Ad 28. 

Vijeće je jednoglasno usvojilo Plan sjednica za akad. godinu 2017./2018. 

 

 

Sjednica je završena u 12.00 sati. 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


