
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/15 

URBROJ: 2198-1-79-15/18-07 

Zadar, 18. lipnja 2018. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

2016./2017. održane 18. lipnja 2018. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. 

kat, dvorana 3.6) s početkom u 11.37 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) 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 

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: 

 

Iza točke 20. dodaje se točka 21. koja glasi: 

 

21. Prijedlog Senatu za promjenu mentora Željki PANDŽI, mag. archeol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

Dosadašnje točke 21. i 22. postaju točke 22. i 23.: 

 

22.  Obavijesti 

23.  Razno. 

 

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. 2017./2018. 
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2. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Danijela 

CIKOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u 

zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine“ 

 

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

ČAVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. 

stoljeća“ 

 

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

LAZARIĆ, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Erudizione e creatività di Bruno Maier“ („Erudicija i 

kreativnost Bruna Maiera“) 

 

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

PARONIĆ, mag. philol. croat. et hist., studentice poslijediplomskog doktorskog 

studija „Jadran – poveznica među kontinentima“, pod naslovom „Demografska slika 

Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga“ 

 

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

disertacije Ivana JERKOVIĆA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Analiza spolnoga dimorfizma antičke i 

kasnoantičke populacije Salone“ 

 

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

disertacije Ivane LOZO, prof., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tipografija i imenovanje u turističkom 

oglašavanju“ 

 

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

disertacije Marije PERIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. philol. angl., 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u političkom diskursu“ 

 

9. Prijedlog Senatu za imenovanje komentora 2 Ivanu MARIĆU, mag. geogr., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – poveznica među kontinentima“  

 

10. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora mr. sc. Goranu HULJEVU, studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“  

 

11. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Ivani RUBIĆ, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“  

 

12. Prijedlog Senatu za razrješenje komentora i imenovanje mentora Marijani MIOČIĆ, 

prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“  

 

13. Prijedlog Senatu za razrješenje komentora Bernardi PALIĆ, mag. ediuc. philol. i mag. 

paed., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“  
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14. Prijedlog Senatu za razrješenje komentora Denisu VIDAKOVIĆU, dipl. ing., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“  

 

15. Prijedlog Senatu za razrješenje mentora i komentora te obustavljanje postupka prijave 

teme disertacije Vlatki IVIĆ, prof., na poslijediplomskom doktorskom studiju 

„Društvo znanja i prijenos informacija“  

 

16. Prijedlog Senatu za odobrenje produženja roka za predaju disertacije Atili LUKIĆU, 

mag. soc. i mag. educ. phil., studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

„Humanističke znanosti“  

 

17. Suglasnost Ivi KRTALIĆ MUIESAN, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“ za pisanje disertacije na engleskom jeziku i prijedlog 

Senatu za odobrenje teme disertacije pod engleskim naslovom „Media discourses of 

nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk“  

 

18. Odobrenje nastavka prekinutog poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja 

i prijenos informacija“ Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl. 

 

19. Odobrenje upisa (prijelaz s drugog poslijediplomskog doktorskog studija) na 

poslijediplomski doktorski studij „Humanističke znanosti“ u ljetnom semestru akad. 

god. 2017./2018. i prijedlog Senatu za imenovanje mentora i komentora pristupnici 

Lidiji BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i filozofu 

 

20. Neodobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“ u akad. god. 2017./2018. pristupniku Ivici MATEŠIĆU, mag. 

comm. 

 

21. Prijedlog Senatu za promjenu mentora Željki PANDŽI, mag. archeol., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ 

 

22. Obavijesti 

 

23. Razno. 

 

 

Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IX. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Danijela CIKOVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Liturgijska oprema kaptolskih 

crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine“. 

  

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Alda ČAVIĆA, prof., studenta poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Predodžba identiteta hvarske 

komune u književnosti XVI. stoljeća“.  
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Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu disertacije Lorene LAZARIĆ, prof., studentice poslijediplomskog 

doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Erudizione e creatività di Bruno 

Maier“ („Erudicija i kreativnost Bruna Maiera“).  

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije Samante PARONIĆ, mag. philol. croat. et hist., studentice 

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

naslovom „Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga“.  

 

Ad 6. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivana JERKOVIĆA, studenta 

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

spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije Salone“.  

 

Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

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

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Tipografija i 

imenovanje u turističkom oglašavanju“.  

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marije PERIĆ, mag. educ. philol. germ. i 

mag. educ. philol. angl., studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke 

znanosti“, pod naslovom „Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u političkom 

diskursu“. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje komentora 

2 Ivanu MARIĆU, mag. geogr., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Jadran – 

poveznica među kontinentima“. 

  

Ad 10. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

mr. sc. Goranu HULJEVU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u 

odgoju i obrazovanju“.  

 

Ad 11. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora 

Ivani RUBIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“. 

 

Ad 12. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje komentora i 

imenovanje mentora Marijani MIOČIĆ, prof., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“.  
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Ad 13. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje komentora 

Bernardi PALIĆ, mag. ediuc. philol. i mag. paed., studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. 

  

Ad 14. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje komentora 

Denisu VIDAKOVIĆU, dipl. ing., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta 

u odgoju i obrazovanju“. 

 

Ad 15. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za razrješenje mentora i 

komentora te obustavljanje postupka prijave teme disertacije Vlatki IVIĆ, prof., na 

poslijediplomskom doktorskom studiju „Društvo znanja i prijenos informacija“. 

 

Ad 16. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja 

roka za predaju disertacije Atili LUKIĆU, mag. soc. i mag. educ. phil., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“. 

 

Ad 17. 

Vijeće jednoglasno daje suglasnost Ivi KRTALIĆ MUIESAN, prof., studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ za pisanje disertacije na 

engleskom jeziku i donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje teme disertacije pod 

engleskim naslovom „Media discourses of nation and cultural differences: a case study of 

Westdeutscher Rundfunk“. 

 

Ad 18. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog poslijediplomskog 

doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ Mirti MATOŠIĆ, mag. bibl. 

 

Ad 19. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju upisa (prijelaz s drugog 

poslijediplomskog doktorskog studija) na poslijediplomski doktorski studij „Humanističke 

znanosti“ u ljetnom semestru akad. god. 2017./2018. i prihvaćanju prijedloga za imenovanje 

mentora i komentora pristupnici Lidiji BUTKOVIĆ MIĆIN, dipl. pov. umj. i filozofu. 

 

Ad 20. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o neodobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski 

doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ u akad. god. 2017./2018. pristupniku Ivici 

MATEŠIĆU, mag. comm. 

 

Ad 21. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za promjenu mentora 

Željki PANDŽI, mag. archeol., studentici poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija 

istočnog Jadrana“ 

 

Ad 22. 

 Obavijesti. 

 

 

Ad 23. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
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Sjednica je završena u 12.05 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:                   Prorektorica: 

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


