
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/318 

URBROJ: 2198-1-79-15/11-02 

Zadar, 20. listopada 2011. 

Z A P I S N I K 

 

I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2011./2012. 

održane 20. listopada 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 13.05 sati. 

 

Nazočni članovi 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. doc. dr. sc. Ante Bralić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  

pomorstva, 

4. prof. dr. sc. Josip Faričić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Geografske osnove 

litoralizacije Hrvatske, 

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

6. prof. dr. sc. Stjepan Malović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

7. prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović, voditeljica Združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja 

8. doc. dr. sc. Nikola Vuletić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Humanističke znanosti, 

 

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

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

Jadrana, 

11. 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. Zbog nekompletne dokumentacije, predlaže skidanje s dnevnog reda Ad. 4. Nakon što 

konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektor predlaže sljedeće dopune dnevnog reda: 

 

 

6a.  Ispravak Odluke o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti  u 

akad. god. 2010./2011, 

 

6b. Imenovanje mentora pri doradi magistarskog rada Snježani ĐORĐEVIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

11a. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Krešimira KROLE, 

studenta Združenog poslijediplomskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja pod 

naslovom „Načini korištenja internetskih društvenih mreža kao pokazatelj društvenog kapitala 

mladih u Hrvatskoj“  

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2010./2011., 
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2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Dajane 

ANTUNOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom „Motiv 

krivnje, kazne i ispaštanja u djelima Franza Kafke“ i imenovanje stručnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada, 

 

3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Maje SIRIŠČEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom „Misao o kraju 

umjetnosti i postmoderna“ i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

4. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

5. Molba Ive BABAJE za promjenu znanstvenog polja i grane obranjenog magistarskog rada, 

 

5a.  Ispravak Odluke o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti  

u akad. god. 2010./2011, 

 

5b. Imenovanje mentora pri doradi magistarskog rada Snježani ĐORĐEVIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

6. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Tihomira RAJČIĆA pod naslovom "Srbi u Dalmaciji od pravoslavnog tradicionalizma do 

nacionalnog radikalizma" , 

 

7. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Vesne UKIĆ pod naslovom "Representations of Catholicism in Twentieth Century Irish 

Women's Fiction („Prikazi katoličanstva u prozi irskih književnica 20. stoljeća") , 

 

8. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jadranke ANČIĆ, prof., studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Poimanje vremena u engleskom i 

hrvatskom jeziku" , 

 

9. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Dubravka KNEŽIĆA, 

prof, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva pod naslovom „Ninska 

komuna u 17. Stoljeću (društveno ustrojstvo, političke, crkvene i gospodarske prilike)“ i 

imenovanje prof. dr. sc. Miroslava Granića za mentora, 

 

10. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Maximiljani BARANČIĆ, prof, 

studentici poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

 

10a. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Krešimira KROLE, 

studenta Združenog poslijediplomskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja pod 

naslovom „Načini korištenja internetskih društvenih mreža kao pokazatelj društvenog 

kapitala mladih u Hrvatskoj“  

 

11. Razno. 

 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2010./11., uz ispravke u Ad. 2 i Ad. 3 ('većinom glasova' 

umjesto 'jednoglasno'). 
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Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Dajane ANTUNOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, 

pod naslovom „Motiv krivnje, kazne i ispaštanja u djelima Franza Kafke“ i imenovanju stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu),  

2. prof. dr. sc. Slavija Kabić (Sveučilište u Zadru) i 

3. doc. dr. sc. Goran Lovrić (Sveučilište u Zadru). 

 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Maje SIRIŠČEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 

pod naslovom „Misao o kraju umjetnosti i postmoderna“i imenovanju stručnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1.  doc. dr. sc. Mario Vrbančić (Sveučilište u Zadru),  

2.  prof. dr. sc. Vinko Srhoj (Sveučilište u Zadru) i  

3.  doc. dr. sc. Žarko Paić (Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu). 

Ad 4.  

Vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću odluku:  

Vesni ŠIMIČEVIĆ, studentici poslijediplomskog studija iz književnosti, odobrava se dodatno 

produljenje roka za predaju magistarskog rada do 30. rujna 2012. godine.  

 

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

donijelo odluku o dodatnom produljenju roka za predaju magistarskog rada do 30. rujna 2012. 

godine sljedećim studenticama: 

Vedrani BALIĆ  

Maji VUJANIĆ 

 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

donijelo sljedeću odluku:  

Liviju PRODANU odobrava se dodatno produljenje roka za predaju magistarskog rada do 30. 

rujna 2012. godine.  

 

Ad 5.  

Vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću odluku:  

Odbija se molba Ive BABAJE za promjenu znanstvenog polja i grane obranjenog magistarskog 

rada pod naslovom „Politički procesi kao informacijski fenomeni – o informacijskoj kakvoći 

političkih procesa“. 

 

Ad 5a.  

Na prijedlog Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke 

znanosti, Vijeće je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donijelo sljedeću odluku: 

 

I. Poništava se odluka o upisu Božene MAĐOR-BRKIĆ na poslijediplomski doktorski studij 

Humanističke znanosti u zimskom semestru akad. god. 2011./12. 

Obrazloženje: Prilikom podnošenja izvješća o podobnosti kandidata, voditelj smjera i zamjenik 

voditelja smjera Filozofija previdjeli su da Božena Mađor-Brkić nema diplomu studija u području 

humanističkih znanosti ni na kojoj razini te o nepodobnosti diplome nisu obavijestili Vijeće mentora. 

Temeljem revizije natječajnog postupka utvrđeno je da Božena Mađor Brkić u trenutku zaključenja 

natječaja nije ispunjavala jedan od temeljnih uvjeta za upis na doktorski studija „Humanističke 

znanosti“. 

 

II. Poništava se odluka kojom se Vladi ZRNIĆU ne odobrava upis na poslijediplomski doktorski 

studij Humanističke znanosti u zimskom semestru akad. god. 2011./12. 
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Obrazloženje: Po pigovoru kandidata Vlade Zrnića i predložene mentorice prof. dr. sc. Sonje Briski 

Uzelac, utvrđeno je da je u vrijeme priznavanja istovrijednosti diplome što ju je Vlado Zrnić stekao na 

Sveučilištu u Veneciji (1991. godina) polje i područje u kojem je Vlado Zrnić stekao diplomu 

pripadalo području humanističkih znanosti, a ne umjetničkom području. Kako je odluka kojom se 

Vladi Zrniću ne odobrava upis na poslijediplomski doktorski studija „Humanističke znanosti“ u 

zimskom semestru 2011./2012. Počivala isključivo na konstataciji o nepodobnosti stečene diplome, to 

se spomenuta odluka poništava. 

 

III. Vladi ZRNIĆU odobrava se upis na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti 

u zimskom semestru akad. god. 2011./12. 

Obrazloženje: Po prigovoru Vlade Zrnića i predložene mentorice prof. dr. sc. Sonje Briski Uzelac, 

utvrđeno je da Vlado Zrnić ispunjava sve uvjete za upis na poslijediplomski doktorski studij 

„Humanističke znanosti“. 

 

Ad 5b.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, studentici 

Snježani ĐORĐEVIĆ imenuje se za mentora pri doradi magistarskog rada prof. dr. sc. 

Aleksandar Halmi. 
 

Ad 6.  

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Tihomira RAJČIĆA pod naslovom "Srbi u Dalmaciji od pravoslavnog tradicionalizma do 

nacionalnog radikalizma". 

 

Ad 7.  

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Vesne 

UKIĆ pod naslovom "Representations of Catholicism in Twentieth Century Irish Women's Fiction 

(„Prikazi katoličanstva u prozi irskih književnica 20. stoljeća"). 

 

Ad 8.  

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Jadranke ANČIĆ, prof., studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Poimanje vremena u engleskom i 

hrvatskom jeziku" . 

 

Ad 9.  

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Dubravka KNEŽIĆA, 

prof, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva pod naslovom „Ninska 

komuna u 17. Stoljeću (društveno ustrojstvo, političke, crkvene i gospodarske prilike)“ i 

imenovanje prof. dr. sc. Miroslava Granića za mentora. 

 

Ad 10.  

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Maximiljani BARANČIĆ, prof, 

studentici poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja. 

 

Ad 10a.  

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Krešimira KROLE, 

studenta Združenog poslijediplomskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja pod 

naslovom „Načini korištenja internetskih društvenih mreža kao pokazatelj društvenog kapitala 

mladih u Hrvatskoj“ u sljedećem sastavu: 
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1. Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Sveučilište u Zadru), 

2. Prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i 

3. Prof. dr. sc. Nenad Prelog (Sveučilište u Zadru). 

 

Ad 11. 

Članovi Vijeća složili su se da se rasprava o stanju i budućnosti doktorskih studija pripremi za 

posebnu tematsku sjednicu. 

 

 

 

 

Sjednica završena u 14.20 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


