
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-217/2-2005. 
Zadar, 8. studenog 2005. 

 
Z A P I S N I K 

 
I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2005./2006. 
održane 8. studenog 2005. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 13:08 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, predsjednica Vijeća, 
2. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
3. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
4. prof. dr. sc. Helena Peričić, v.d. voditelja poslijediplomskog studija iz književnosti, 
5. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti. 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
6. akademik Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija iz arheologije istočnog Jadrana 
7. prof. dr. sc. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
8. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva, 
9. prof. dr. sc. Mario Plenković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti. 
 
Ostali nazočni: 
doc. dr. sc. Miroslav Glavičić, tajnik poslijediplomskog studija iz arheologije istočnog Jadrana. 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  
 

Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara otvara sjednicu i pozdravlja nazočne. Podsjeća da 
Vijeće, nakon odstupanja s dužnosti dvaju njegovih članova (doc. dr. sc. Marko Trogrlić i doc. dr. sc. 
Josip Vrandečić, voditelji poslijediplomskog studija metodike nastave povijesti) broji osam članova s 
pravom glasa te utvrđuje kvorum.  

Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže nadopunu dnevnog reda 
sljedećim točkama: 

 
3a. Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije KORONA, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Eneolitik na području 
južnog Jadrana i zaleđa" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
8a. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija  mr. sc. 

Anite PAVIĆ PINTARIĆ pod naslovom "Frazeološki izrazi za 'malo' / 'slabo' i 'puno' / 'jako' 
u njemačkom i hrvatskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Matulina za mentoricu pri 
izradi disertacije, 

 
8b. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija  mr. sc. 

Save MARKOVIĆA pod naslovom "Stanovništvo srednjovjekovnog Bara" i imenovanje prof. 
dr. sc. Lovorke Čoralić za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
8c. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Nevena DUVNJAKA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Sociološki aspekti prehrane u urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmodernoj (na 
primjeru empirijskog istraživanja iz 2005.)" i imenovanje prof. dr. sc. Anči Leburić za 
mentoricu pri izradi disertacije, 

 
8d. Imenovanje prof. dr. sc. Helene Peričić za voditeljicu poslijediplomskog studija iz 

književnosti. 
 

Doc. dr. sc. Miroslav Glavičić predlaže sljedeću nadopunu dnevnog reda:  
 



3b. Zahtjev Lucijane ŠEŠELJ, prof., za upis u treću godinu poslijediplomskog studija Arheologija 
istočnog Jadrana i završetak studija izradom disertacije - obrazloženje Zaključka Vijeća 
poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana.  

 
Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara napominje kako prijedlog nije dostavljen u pisanoj formi te 
predlaže da se uvrsti u ad 11.  
 
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. 
2004./2005., 

 
2. Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane BENZON, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Frazemi koji sadrže nazive za 
odjeću u njemačkom i engleskom jeziku i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku" i imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
3. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivone ŠETKA, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Glagolska vremena za prošlost u hrvatskom i engleskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. 
Dore Maček za mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
3a. Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije KORONA, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Eneolitik na području 
južnog Jadrana i zaleđa" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Teodore VIGATO pod 
naslovom «Stilske i poetske osobitosti hrvatskih vizija svetog Bernarda», 

 
5. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Mije PERIĆA, studenta poslijediplomskog 

studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Edukativni model 
informatizacije na primjeru franjevačkog samostana u Fojnici" i imenovanje prof. dr. sc. 
Juraja Plenkovića za mentora pri izradi disertacije, 

 
6. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Anete STOJIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Hrvatsko-njemački jezični dodiri (sinkronijski i dijakronijski pristup)" i imenovanje prof. dr. 
sc. Marije Turk za mentora pri izradi disertacije, 

 
7. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Zdravka ŠORĐANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Verbalna komunikacija i duhovni svijet (spo)razumijevanja" i imenovanje prof. dr. sc. Maria 
Plenkovića za mentora pri izradi disertacije, 

 
8. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Mladena Ivezića pod naslovom "Planiranost masovnog zločina ubojstva koji počiniše 
strukture na čelu s Komunističkom partijom Jugoslavije nad hrvatskim narodom s područja 
današnje Republike Hrvatske 1944. i 1945. godine", 

 
8a. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija  mr. sc. 

Anite PAVIĆ PINTARIĆ pod naslovom "Frazeološki izrazi za 'malo' / 'slabo' i 'puno' / 'jako' 
u njemačkom i hrvatskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Matulina za mentoricu pri 
izradi disertacije, 
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8b.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija  mr. sc. 
Save MARKOVIĆA pod naslovom "Stanovništvo srednjovjekovnog Bara" i imenovanje prof. 
dr. sc. Lovorke Čoralić za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
8c. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Nevena DUVNJAKA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Sociološki aspekti prehrane u urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmodernoj (na 
primjeru empirijskog istraživanja iz 2005.)" i imenovanje prof. dr. sc. Anči Leburić za 
mentoricu pri izradi disertacije, 

 
8d. Imenovanje prof. dr. sc. Helene Peričić za voditeljicu poslijediplomskog studija iz 

književnosti. 
 

9. Očitovanje Vijeća poslijediplomskih studija na rektorovu Uputu za postupanje vezanu za 
poslijediplomski studij iz informacijskih znanosti, 

 
10. Reforma poslijediplomskih studija, 

 
11. Razno.  

 
 
Ad 1.  
 Jednoglasno je donesena odluka o ovjerovljenju zapisnika XI. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2004./05.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka da se prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i pozitivno 
ocjenjuje magistarski rad Ivane BENZON, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod 
naslovom "Frazemi koji sadrže nazive za odjeću u njemačkom i engleskom jeziku i njihovi ekvivalenti 
u hrvatskom jeziku". Predmet se vraća Vijeću poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja koje je dužno 
dostaviti prijedlog  stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada. 
 
Ad 3. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog 
rada Ivone ŠETKA, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenju teme 
magistarskog rada pod naslovom "Glagolska vremena za prošlost u hrvatskom i engleskom jeziku" i 
imenovanju prof. dr. sc. Dore Maček za mentoricu pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 3a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Marije KORONA, studentice poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, pod naslovom "Eneolitik na području južnog Jadrana i zaleđa" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, 
2. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, 
3. prof. dr. sc. Zdenko Brusić. 

Ad 4. 
Jednoglasno je donesena odluka da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Teodore VIGATO pod naslovom 
«Stilske i poetske osobitosti hrvatskih vizija svetog Bernarda». 
 
Ad 5. 

Vijeće je većinom glasova (uz jedan suzdržani glas) donijelo odluku  da se Senatu uputi 
sljedeći prijedlog: 

Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Mije PERIĆA, studenta poslijediplomskog 
studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Edukativni model 
informatizacije na primjeru franjevačkog samostana u Fojnici" i imenovanje prof. dr. sc. Juraja 
Plenkovića za mentora pri izradi disertacije. 
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Ad 6. 
Jednoglasno je donesena odluka da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Anete STOJIĆ, studentice poslijediplomskog 
studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Hrvatsko-njemački jezični dodiri 
(sinkronijski i dijakronijski pristup)" i imenovanje prof. dr. sc. Marije Turk za mentoricu pri izradi 
disertacije. 
 
Ad 7.  

Vijeće je većinom glasova (uz jedan suzdržani glas) donijelo odluku  da se Senatu uputi 
sljedeći prijedlog: 

Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Zdravka ŠORĐANA, studenta 
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Verbalna komunikacija i duhovni svijet (spo)razumijevanja" i imenovanje prof. dr. sc. Maria 
Plenkovića za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 8.  

Jednoglasno je donesena odluka da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 
Mladena Ivezića pod naslovom "Planiranost masovnog zločina ubojstva koji počiniše strukture na 
čelu s Komunističkom partijom Jugoslavije nad hrvatskim narodom s područja današnje Republike 
Hrvatske 1944. i 1945. godine". 
 
Ad 8a.  

Jednoglasno je donesena odluka da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija  mr. sc. Anite 
PAVIĆ PINTARIĆ pod naslovom "Frazeološki izrazi za 'malo' / 'slabo' i 'puno' / 'jako' u njemačkom i 
hrvatskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Matulina za mentoricu pri izradi disertacije. 
 
Ad 8b.  

Jednoglasno je donesena odluka da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija  mr. sc. Save 
MARKOVIĆA pod naslovom "Stanovništvo srednjovjekovnog Bara" i imenovanje prof. dr. sc. 
Lovorke Čoralić za mentoricu pri izradi disertacije. 
 
Ad 8c.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Nevena DUVNJAKA, studenta poslijediplomskog 
studija Kultura i društvo, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Sociološki aspekti prehrane u 
urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmoderni (na primjeru empirijskog istraživanja iz 
2005.)" i imenovanje prof. dr. sc. Anči Leburić za mentoricu pri izradi disertacije. 
 
Ad 8d.  
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti, Vijeće je jednoglasno donijelo 
odluku da se rektoru Sveučilišta uputi prijedlog za imenovanje prof. dr. sc. Helene Peričić za 
voditeljicu poslijediplomskog studija iz književnosti.  
 
Ad 9.  
 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zbog niza pritužbi studenata Ministarstvu i Upravi 
Sveučilišta, vezanih uz rad poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, Rektoru predloži 
ponovno organiziranje razgovora s dvojicom voditelja studija i sazivanje zajedničke sjednice Vijeća 
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti i Uprave Sveučilišta, te da u skladu sa svojim 
ovlastima donese odluku koja će osigurati prava upisanih studenata. Budući da je bitno doći do 
konsenzusa, predlaže se da se prof. Plenkovića zbog bolesti prethodno konzultira u vezi s terminom 
sjednice.  
 
Ad 10.  
 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara izvješćuje Vijeće o sastancima održanim u proteklom 
razdoblju u Zagrebu u vezi s poslijediplomskim studijima: nema bitnih zaključaka, svi objavljeni 
natječaji za upis su blokirani, a zanemareni su magistri znanosti koji ne mogu nastaviti po starim 
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programima; težište doktorskih studija trebalo bi biti na mentorskom radu, s ograničenim brojem 
kolegija; osobno se usprotivila vezivanju studija uz znanstvene projekte, jer se time ograničava pravo 
na studij, a otvara se mogućnost nepotizmu pri zapošljavanju znanstvenih novaka.  
 
Ad 11.  
 Doc. dr. sc. Miroslav Glavičić nabraja članove Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija 
istočnog Jadrana koji su nazočili sjednici te pojašnjava njihovu odluku o neodobravanju nastavka treće 
godine studija studentici Lucijani Šešelj: njihov je stav da je preskakanje zvanja nezakonito, a Odluka 
Senata se, po njima, odnosi na buduće studije. Pita kako je moguć prijelaz na drugi studij bez 
prethodno odslušanih kolegija, napominje da su znanstveni radovi kolegice Šešelj u tisku te se pita je 
li poštivana procedura kod odobravanja upisa u treću godinu. Prorektorica odgovara da je Zakon 
jednak za sve studije i stoga se traži obrazloženje odluke Vijeća studija s obzirom na zakonske okvire. 
Ne želi da nam se događaju tužbe i žalbe Ministarstvu. Podsjeća da je voditelj studija, akademik N. 
Cambi bio nazočan na sjednici na kojoj je donesena odluka o uvjetima nastavka treće godine studija, 
te da bi s njom morao biti upoznat. Prof. dr. sc. Damir Magaš naglašava da smo, ako je Zakonodavac 
nešto propisao, dužni to i sprovoditi, a svaki studij za sebe se mora uskladiti. Ukoliko članovi Vijeća 
studija nisu upoznati sa zakonskim odredbama, može im se dostaviti Zakon sa člancima koje trebaju 
sprovesti, a ukoliko su sporni radovi kolegice Šešelj, neka onda to i napišu u obrazloženju svoje 
odluke. Na pitanje doc. dr. sc. Miroslava Glavičića o postupku valorizacije znanstvenih radova, 
prorektorica odgovara da je to stvar poslijediplomskog studija.  
 
Sjednica završena u 15.40 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.              prof. dr. sc. Danica Škara 
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