
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/170 

URBROJ: 2198-1-79-15/10-03 

Zadar, 21. listopada 2010. 

Z A P I S N I K 

 

I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2010./2011. 

održane 21. listopada 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13.25 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  

2. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

4. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, 

5. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

Odsutni ĉlanovi Vijeća:  
6. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 

7. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

8. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 

9. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  

 

 

Prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skračić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 

kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektor predlaže sljedeće 

nadopune dnevnog reda: 

 

3a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nade BEVERIN, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Turizam Dugog otoka i 

interkulturalna komunikacija", 

 

  3b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

5a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Tijane VUKIĆ 

STJELJA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Novinarske 

vještine u hrvatskim visokoškolskim modelima za obrazovanje novinara" i imenovanje doc. dr. 

sc. Jelene Jurišić za mentoricu pri izradi disertacije, 

 

   5b. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada studentima poslijediplomskih studija, 

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2009./2010., 
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2. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Vesni ŠIMIĈEVIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija iz književnosti, 

 

3. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

3a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nade BEVERIN, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Turizam Dugog otoka i 

interkulturalna komunikacija", 

 

3b.  Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Tonĉija BURIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom „Trogirski distrikt do 

1573. u svjetlu arheoloških nalaza“, 

 

5. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Maji BEZIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

 

5a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Tijane VUKIĆ 

STJELJA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Novinarske 

vještine u hrvatskim visokoškolskim modelima za obrazovanje novinara" i imenovanje doc. dr. 

sc. Jelene Jurišić za mentoricu pri izradi disertacije, 

 

     5b.  Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada studentima poslijediplomskih studija, 

 

6. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika X. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2009./10.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog 

magistarskog rada do 30. rujna 2011. godine Vesni ŠIMIĈEVIĆ, studentici poslijediplomskog 

studija iz knjiţevnosti. 

 

Ad 3.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja studentici  

Ivani VRBATOVIĆ ponovnim upisom mentorskog semestra, uz uplatu semestralne školarine, u 

zimskom semestru akademske godine 2010./2011. te izvršenjem svih preostalih obaveza do 30. 

rujna 2012.  

 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja ponovnim upisom mentorskog 

semestra u zimskom semestru akademske godine 2010./2011. uz uplatu semestralne školarine 

sljedećim studentima: 

 

MARIJO KRAJINOVIĆ 

ANA SARIĆ. 
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Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i društvo, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog magistarskog rada do 30. 

rujna 2011. godine studentici Maji VUJANIĆ. 

 

Ad 3a.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Nade BEVERIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom "Turizam Dugog otoka i interkulturalna komunikacija". Imenovano Struĉno 

povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1.  doc. dr. sc. Daniela Angelina Jelinĉić (Institut za meĊunarodne odnose, 

Zagreb),  

2.  dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru, i  

3.  prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveuĉilište u Zadru). 

Ad 3b.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog magistarskog rada do 30. 

rujna 2011. godine sljedećim studenticama: 

 

JASNA PANDŢIĆ 

RENATA PANDŢIĆ 

IVANKA ŠUBAŠIĆ 

 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja ponovnim upisom mentorskog 

semestra u zimskom semestru akademske godine 2010./2011. uz uplatu semestralne školarine 

sljedećim studentima: 

 

IVANA BAĆE 

IVANA CIKOJA 

JADRANKA MARTIĆ 

SILVIO ŠOP. 

 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja ponovnim 

upisom mentorskog semestra, uz uplatu semestralne školarine, u zimskom semestru akademske 

godine 2010./2011. te izvršenjem svih preostalih obaveza do 30. rujna 2012., sljedećim 

studenticama:  

 

MILICA BABIĆ 

HELENA KARLIĆ MUJO 

 

Ad 4.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Tonĉija BURIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom „Trogirski distrikt do 

1573. u svjetlu arheoloških nalaza“. 

 

Ad 5. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Maji BEZIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja. 

 

Ad 5a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije Tijane VUKIĆ 

STJELJA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Novinarske 

vještine u hrvatskim visokoškolskim modelima za obrazovanje novinara" i imenovanje doc. dr. sc. 

Jelene Jurišić za mentoricu pri izradi disertacije.  

 

Ad 5b. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada studentima poslijediplomskih studija, 

 

Ad 6. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica završena u 13.50 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 


