
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-08 

Zadar, 10. srpnja 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2017./2018. održane 10. srpnja 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 12.00 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  

3. prof. dr. sc. Dražen Maršić 

 

b) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

 

Odsutni članovi Vijeća: 

5. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Igor Radeka (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: 

 

Točke 9. i 10. skidaju se s dnevnog reda jer nisu dostavljeni materijali za sjednicu. 

 

Dosadašnje točke 11. – 14. postaju točke 9. – 12. 

 

Iza točke 12. dodaju se točke 13. i 14. koje glase: 

 

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

disertacije Ane ŽUVELE, studentice međunarodnog združenog poslijediplomskog 

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

„Decentralisation of Cultural Policy and New Models of Participatory Governance in 

Culture – Evolving Practices in Croatia („Decentralizacija kulturne politike i novi modeli 

sudioničkog upravljanja u kulturi – primjeri hrvatskih praksi“) 

 

14.  Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Loreni VOKIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentici 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“  

 

Dosadašnje točke 17. i 18. postaju točke 15. i 16.: 

 

15.  Obavijesti 
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16.  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. 2017./2018. 

 

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

ŠIMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost“ 

 

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

PROTRKE, univ. spec. inf., studenta zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Međunarodna suradnja i sigurnost u 

suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru“ 

 

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

GARCIJE FUSTERA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Memòria, oralitata i ironia a la narrativa de Jesús Moncada“ 

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

 

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

ZOVKO, mag. educ. philol. hisp., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Multimodalne diskurzivne strategije na 

primjeru videoblogova na španjolskom jeziku“ 

 

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

Valentine LASIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Luke na Makarskom primorju 1918. – 

2000.“ 

 

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

disertacije Samre HRNJICE, magistra bosanskog jezika i književnosti, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Fonologija i morfologija govora bihaćkoga područja“ 

 

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

disertacije Dijane MUŠKARDIN, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Školstvo u Istri u 

razdoblju od 1870. do 1914. godine“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Željku TREZNERU, mag. rel. int. et dipl. 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“  

 

10. Prijedlog Senatu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Ante PERIŠE mentorstva Josipu 

MILJKU, mag. educ. phil. i mag. educ. geogr., pristupniku za upis na poslijediplomski 

doktorski studij „Humanističke znanosti“  

 

11. Prijedlog Senatu za odobrenje dodatnog produženja statusa studenta Veri 

PANDUROV, dipl. knjižničaru, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Društvo znanja i prijenos informacija“  
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12. Suglasnost Josipi MUŠURI, mag. philol. hisp. i mag. philol. franc., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ za pisanje i obranu 

disertacije na španjolskom jeziku  

 

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

disertacije Ane ŽUVELE, studentice međunarodnog združenog poslijediplomskog 

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

„Decentralisation of Cultural Policy and New Models of Participatory Governance in 

Culture – Evolving Practices in Croatia („Decentralizacija kulturne politike i novi 

modeli sudioničkog upravljanja u kulturi – primjeri hrvatskih praksi“) 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Loreni VOKIĆ, mag. rel. int. et dipl., 

studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“  

 

15. Obavijesti 

 

16. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika X. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Nakon upita izv. prof. dr. sc. Rafaele Božić o načinu rješavanja Akreditacijske 

preporuke AZVO-a vezano za članstvo mentora u stručnim povjerenstvima, te odgovora 

prorektorice prof. dr. sc. Ivanke Stričević da se radi o preporučenom uvjetu koji studij nije 

obvezan zadovoljiti, ali da može uputiti zahtjev Upravi Sveučilišta, Vijeće jednoglasno donosi 

odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

Andreja ŠIMIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Nikole PROTRKE, univ. spec. inf., studenta zajedničkog 

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

suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Artura GARCIJE FUSTERA, studenta poslijediplomskog 

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

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

Moncade“). 

  

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane ZOVKO, mag. educ. philol. hisp., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom 

„Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jeziku“. 
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Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Valentine LASIĆ, studentice poslijediplomskog 

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

Makarskom primorju 1918. – 2000.“. 

  

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Samre HRNJICE, magistra bosanskog 

jezika i književnosti, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Fonologija i morfologija govora bihaćkoga područja“. 

  

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Dijane MUŠKARDIN, prof., studentice 

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

naslovom „Školstvo u Istri u razdoblju od 1870. do 1914. godine“.  

 

Ad 9. 

Nakon napomene prorektorice prof. dr. sc. Ivanke Stričević kako predloženi mentor 

uskoro ide u mirovinu, pa će studentu naknadno biti imenovan komentor, Vijeće, uz 

prihvaćanje prijedloga da se kod određivanja naslova prilikom prijave teme (sinopsisa) 

disertacije vodi računa o hrvatskom jezičnom standardu, jednoglasno donosi odluku o 

prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Željku TREZNERU, mag. rel. int. et dipl. 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 10. 

Nakon rasprave o potrebi promjene koraka kod procedura odobrenja upisa na studij i 

imenovanja mentora/komentora (student bi trebao biti upisan da bi mu se mogao imenovati 

mentor), Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje izv. prof. 

dr. sc. Ante PERIŠE mentorstva Josipu MILJKU, mag. educ. phil. i mag. educ. geogr., 

pristupniku za upis na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“.  

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje dodatnog 

produženja statusa studenta Veri PANDUROV, dipl. knjižničaru, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“.  

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost Josipi MUŠURI, mag. philol. hisp. i mag. philol. 

franc., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ za pisanje i 

obranu disertacije na španjolskom jeziku. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ane ŽUVELE, studentice 

međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija „Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja“, pod naslovom „Decentralisation of Cultural Policy and New Models of 

Participatory Governance in Culture – Evolving Practices in Croatia („Decentralizacija 

kulturne politike i novi modeli sudioničkog upravljanja u kulturi – primjeri hrvatskih praksi“). 
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Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Loreni VOKIĆ, mag. rel. int. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“.  

 

Ad 15. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Ad 16. 

Razno.    

 

 

Sjednica je završena u 12.50 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:                   Prorektorica: 

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


