
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/17-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/17-07 

Zadar, 20. lipnja 2017. 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 20. lipnja 2017. 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, izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, 

predsjednica Vijeća 

 

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

područje znanosti: 

2. prof. dr. sc. Damir Magaš 

 

b) Humanističko područje znanosti:  

3. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić  

 

c) Društveno područje znanosti:  

4. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić  

5. prof. dr. sc. Izabela Sorić.   

 
Odsutni članovi Vijeća: 

6. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić (prethodno opravdao izostanak) 

7. prof. dr. sc. Josip Lisac.  
 

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, a Vijeće 

jednoglasno utvrđuje sljedeći   

D n e v n i   r e d: 

 

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

god. 2016./2017. 

 

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

BOGDANOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Društveno-gospodarske prilike Križevaca za 

vrijeme Prvoga svjetskog rata“ 

 

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

HORVATINČIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Spomenici iz razdoblja socijalizma u 

Hrvatskoj - prijedlog tipologije“ 

 

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

MARŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Afekti kod Platona i Hegela. Filozofijska objašnjenja 

aspekta ovisnosti“ 



 2 

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

PETEŠIĆ ŠUŠAK, mag. philol. croat., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Srednjovjekovni dugootočki 

Priručnik za svećenike“ 

 

6. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Antuna 

NEKIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 

15. stoljeća“ 

 

7. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Denisa 

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

poveznica među kontinentima“ pod naslovom „Analiza topografske površine u 

procesu procjene vjetropotencijala“ 

 

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

disertacije Ardiana KASTRATIJA, MA, studenta zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom „Demokratizacija civilnog 

društva i budućnost demokracije: čimbenici koji oblikuju odnos civilnog društva i 

politike na Kosovu i način na koji takva praksa utječe na demokratizaciju i procese 

izgradnje države“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje novog komentora Ivani RENIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ 

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Branki DESPOTUŠIĆ, mag. hrvatskog 

jezika i književnosti i mag. povijesti, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“ 

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Ivanu MARIĆU, mag. geogr., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 

 

12. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marinu PERKU, mag. inf. et geogr., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“ 

 

13. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Roku Svenu SURAĆU, mag. hist., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“ 

 

14. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Marijani MIOČIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 

15. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Bernardi PALIĆ, mag. educ. 

philol. angl. i mag. paed., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ 

 

16. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Goranu SIROVATKI, dipl. ing., 

studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ 

 

17. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora Denisu VIDAKOVIĆU, dipl. 

ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ 
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18. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marku BABIĆU, dipl. iur., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

19. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Josipu KERETI, studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

20. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Mariu MALJKU, mag. rel. int. et dipl., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

21. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Kristijanu MARIĆU, mag. rel. int. et dipl., 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

22. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Nataliji PARLOV, mag. rel. int. et dipl., 

studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

23. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Mihaelu PLEĆAŠU, mag. ing. el., studentu 

zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

24. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Tamari RATKOVIĆ, prof. fiz. kult., 

studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“ 

 

25. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Viktoriji 

KUDRA BEROŠ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 

  

26. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije mr. sc. Tvrtku 

BOŽIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među 

kontinentima“ 

 

27. Suglasnost Ardianu KASTRATIJU, MA, studentu zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, za odobrenje pisanja i obrane sinopsisa 

disertacije te pisanja i obrane disertacije na engleskom jeziku 

 

28. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i 

upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. godini 2016./2017.   

 

29. Obavijesti 

 

30. Razno. 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IX. 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 Tomislava BOGDANOVIĆA, prof., studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Društveno-

gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rata“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Sanje HORVATINČIĆ, prof., studentice 
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poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Spomenici iz 

razdoblja socijalizma u Hrvatskoj - prijedlog tipologije“.  

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Luke MARŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Afekti kod Platona i Hegela. 

Filozofijska objašnjenja aspekta ovisnosti“. 
 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Ivane PETEŠIĆ ŠUŠAK, mag. philol. croat., studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Srednjovjekovni dugootočki Priručnik za svećenike“.    

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Antuna NEKIĆA, mag. hist., studenta poslijediplomskog 

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

Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća“. 

   

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Denisa RADOŠA, mag. geogr., studenta poslijediplomskog 

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

topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala“. 

  

Ad 8. 

Vijeće, uz prijedlog stručnom povjerenstvu da se naslov skrati i fokusira,  jednoglasno 

donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i 

obranu sinopsisa disertacije Ardiana KASTRATIJA, MA, studenta zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, pod naslovom 

„Demokratizacija civilnog društva i budućnost demokracije: čimbenici koji oblikuju odnos 

civilnog društva i politike na Kosovu i način na koji takva praksa utječe na demokratizaciju i 

procese izgradnje države“.  

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje novog 

komentora Ivani RENIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“ 
 

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Branki DESPOTUŠIĆ, mag. hrvatskog jezika i književnosti i mag. povijesti, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Ivanu MARIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Jadran - poveznica među kontinentima“ 
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Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Marinu PERKU, mag. inf. et geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Roku Svenu SURAĆU, mag. hist., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran - 

poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Marijani MIOČIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Bernardi PALIĆ, mag. educ. philol. angl. i mag. paed., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Goranu SIROVATKI, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora i 

komentora Denisu VIDAKOVIĆU, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Marku BABIĆU, dipl. iur., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 19. 

Vijeće, uz prijedlog studentu i mentoru da prilikom prijave teme disertacije obrate 

pozornost na jezičnu konstrukciju naslova, jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 

prijedloga za imenovanje mentora mr. sc. Josipu KERETI, studentu zajedničkog 

poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Mariu MALJKU, mag. rel. int. et dipl., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Kristijanu MARIĆU, mag. rel. int. et dipl., studentu zajedničkog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Međunarodni odnosi“. 
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Ad 22. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Nataliji PARLOV, mag. rel. int. et dipl., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 23. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Mihaelu PLEĆAŠU, mag. ing. el., studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija 

„Međunarodni odnosi“. 

  

Ad 24. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Tamari RATKOVIĆ, prof. fiz. kult., studentici zajedničkog poslijediplomskog doktorskog 

studija „Međunarodni odnosi“. 

 

Ad 25. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Viktoriji KUDRA BEROŠ, prof., studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

   

Ad 26. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije mr. sc. Tvrtku BOŽIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran - poveznica među kontinentima“. 

 

Ad 27. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju suglasnosti Ardianu KASTRATIJU, MA, 

studentu zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija „Međunarodni odnosi“, za 

odobrenje pisanja i obrane sinopsisa disertacije te pisanja i obrane disertacije na engleskom 

jeziku. 

 

Ad 28. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na poslijediplomski 

specijalistički studij „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ u akad. godini 

2016./2017. sljedećim pristupnicima: 

 

1. Stipe Brčić 

2. Daniela Buršić. 

 

Ad 29. 

Obavijesti. 

 

Ad 30. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica je završena u 12.55 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

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


