
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/15-01/06 

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

Zadar, 17. rujna 2015. 

Z A P I S N I K 

 

X. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015. 

održane 17. rujna 2015. u zgradi Rektorata Sveučilišta (M. Pavlinovića 1, III. kat, dvorana 3.6) s 

početkom u 09.05 sati. 

 

Prisutni članovi Vijeća:   

1. prorektorica za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse, prof. dr. sc. Dijana Vican, 

predsjednica Vijeća, 

 

a) Humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje: 

2. prof. dr. sc. Josip Lisac, 

 

b) Društveno područje znanosti:  

3. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, 

4. prof. dr. sc. Izabela Sorić, 

 

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

znanosti: 

5. izv. prof. dr. sc. Toni Bielić i 

6. prof. dr. sc. Damir Magaš. 

 

Odsutni članovi Vijeća:  

1. izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić. 

 

Zapisnik vodi: 

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

 

 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum.  

Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću dopunu: 

 

1. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i 

obrazovanju“ u akad god. 2014./2015., 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2014./2015., 

 

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

DIMZOV, dipl. bibl, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s 

obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti“, 

 

3. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Dejane 

GOLENKO, dipl. bibl, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i 

prijenos informacija“, pod naslovom „Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj 

pismenosti na visokoškolskoj razini“, 
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4. Prijedlog Senatu za imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Đure 

ŠKVORCA, studenta poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, pod 

naslovom „Srpska vojska Krajine“ na okupiranom području Banovine 1992.-1995., 

 

5. Prijedlog Senatu za imenovanje mentora Marku MEŠTROVU, dipl. arheol., studentu 

poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“, 

 

6. Prijedlog Senatu za odobrenje produžetka roka za predaju disertacije Ivanu IVANDI, prof., 

studentu nereformiranog poslijediplomskog studija iz književnosti, 

 

7. Odobrenje nastavka prekinutog studija Luki ANIČIĆU, prof., 

 

8. Odobrenje naknadnog upisa na zajednički poslijediplomski doktorski studij „Međunarodni 

odnosi“ u akad god. 2014./2015., 

 

9. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij „Kvaliteta u odgoju i   

obrazovanju“ u akad god. 2014./2015., 

 

10. Razno.  

 

  

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IX. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih 

studija u akad. god. 2014./15. 

 

Ad 2.  

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije disertacije Snježane DIMZOV, dipl. bibl, studentice 

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

sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata 

humanističkih znanosti“. 

 

Ad 3. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu sinopsisa disertacije Dejane GOLENKO, dipl. bibl, studentice 

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

intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini“. 

 

Ad 4. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje stručnog 

povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Đure ŠKVORCA, studenta poslijediplomskog doktorskog 

studija „Humanističke znanosti“, pod naslovom „Srpska vojska Krajine“ na okupiranom području 

Banovine 1992.-1995. 

 

Ad 5. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za imenovanje mentora Marku 

MEŠTROVU, dipl. arheol., studentu poslijediplomskog doktorskog studija „Arheologija istočnog 

Jadrana“. 

  

Ad 6. 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju prijedloga za odobrenje produženja roka za 

predaju disertacije Ivanu IVANDI, prof., studentu nereformiranog poslijediplomskog studija iz 

književnosti. 
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Ad 7. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju nastavka prekinutog studija Luki ANIČIĆU, prof. 

 

Ad 8. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenju naknadnog upisa na zajednički poslijediplomski 

doktorski studij „Međunarodni odnosi“ u akad god. 2014./2015., sljedećim kandidatima: 

 

1. Ivanu Burazinu 

2. Ninoslavu Gregurić-Bajzi 

3. Janu Karloviću 

4. Valentini Keblar 

5. Kristijanu Mariću 

6. Mihaelu Plećašu 

7. Tamari Ratković 

8. Roku Vuletiću. 

 

Ad 9. 

Vijeće jednoglasno donosi odluku o odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski 

studij „Kvaliteta u odgoju i   obrazovanju“ u akad god. 2014./2015., sljedećim kandidatima: 

 

1. Ivani Rubić 

2. Goranu Sirovatki. 

 

Ad 10. 

Prorektorica prof. dr. sc. Dijana Vican obavijestila je članove Vijeća kako je Stručno 

povjerenstvo za reakreditaciju doktorskih studija pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje 

proslijedilo svoj prijedlog Akreditacijskom savjetu. 

 

Sjednica je završena u 09.15 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:           Prorektorica: 

    Danijela Gašparović, prof.                              prof. dr. sc. Dijana Vican 


