
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-139/2-2007. 
Zadar, 26. listopada 2007. 

Z A P I S N I K 
 
I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2007./2008. 
održane 26. listopada 2007. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13,05 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  
2. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
3. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 
4. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 
5. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
6. akademik Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 
7. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
8. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 
9. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
 
Ostali nazočni: 
prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak, Odjel za kroatistiku i slavistiku 
 
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, predlaže sljedeću nadopunu 
dnevnog reda: 
 
7a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine FEŠTIN, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Komunikolog – sudionik 
timskih bioetičkih konzultacija" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
7b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivice LEOVCA, studenta 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Višejezična 
povijest Luksemburga i luksemburški nacionalni jezik", 

 
7c. Zamolba Maria JAGERA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, za 

odobrenje  nastavka studija te upis u treću godinu studija i završetak studija izradom disertacije, 
 
7d. Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju izrađenog magistarskog rada, 
 
17a. Odobrenje promjene naslova disertacije "Mletačka vojnoobrambena i diplomatska politika na 

istočnom Jadranu od 1463. do 1540. godine" Mislava Elvisa LUKŠIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, u naslov "Mletačka vojnoobrambena i 
diplomatska politika na istočnom Jadranu koncem srednjega vijeka (1463.-1503.)", 

 
17b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 

Zlatka ĐUKIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje 
teme disertacije pod naslovom "Pomorske djelatnosti u zakonicima staroga vijeka (Odnos 
zakonika starog vijeka s elementima plovidbenog prava i Rodskog pomorskog zakonika" i 
imenovanje prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi disertacije, 



 17c. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.  
Milice PAVIČIĆ pod naslovom "Grgo Gamulin kao književnik (Postmoderna u književnom 
opusu Grge Gamulina)", 

 
17d. Zamolba Mislava Elvisa LUKŠIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, za produljenje roka za predaju izrađene disertacije. 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2006./2007., 

 
2. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Ivane JADRIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Liberov kult u rimskoj 
provinciji Dalmaciji", 

 
3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marijane 

MARINOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom 
"Pomorsko školstvo u Bakru od 1849. godine do danas" i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu, 

 
4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Gorana PAVELINA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Oblici komuniciranja društvenih i 
gospodarskih subjekata otoka Hvara", 

 
5. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Marije DEJANOVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Karnevali u promociji hrvatskog turizma" i imenovanje doc. dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar za 
mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
6. Prigovor Snježane ĐORĐEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, na 

izvješće drugog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada pod naslovom “Uloga 
novinara lokalnog radija u razvoju sustava javnog komuniciranja Republike Hrvatske“, 

 
7. Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju izrađenog magistarskog rada, 
 
7a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine FEŠTIN, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Komunikolog – sudionik 
timskih bioetičkih konzultacija" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
7b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivice LEOVCA, studenta 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Višejezična 
povijest Luksemburga i luksemburški nacionalni jezik", 

 
7c. Zamolba Maria JAGERA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, za 

odobrenje  nastavka studija te upis u treću godinu studija i završetak studija izradom disertacije, 
 
7d. Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju izrađenog magistarskog rada, 
 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 
8. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Eldi GRUBIŠIĆ 

PULIŠELIĆ pod naslovom "Žena i brak u dramama njemačkih kazališnih autora od 1870. do 
1890."  i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 
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9. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Dolores MIŠKULIN-ČUBRIĆ 
pod naslovom "Književne i kazališne teme u riječkoj periodici na talijanskom jeziku od 1900. do 
1919. godine", 

 
10. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nevena DUVNJAKA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Sociološki aspekti prehrane u 
urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmoderni (na primjeru empirijskog istraživanja iz 
2005.)", 

11. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mije PERIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Edukativni model informatizacije na 
primjeru franjevačkog samostana u Fojnici", 

 
12. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Tomislava LEVAČIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Morfemika u 
suvremenom ruskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. Natalije Vidmarović za mentoricu pri izradi 
disertacije, 

 
13. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 

Gorana RADOŠA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja u funkciji izgradnje 
društva znanja u Hrvatskoj" i imenovanje prof. dr. sc. Đorđa Nadrljanskog za mentora pri izradi 
disertacije, 

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

Ive FABIJANIĆA pod naslovom "Anglizmi u ruskoj i hrvatskoj ekonomskoj terminologiji", 
 
15. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Andrijane JUSUP pod naslovom "Pier Alessandro Paravia i talijanska književna kritika prve 
polovice 19. stoljeća", 

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

Tomislava PEJDE pod naslovom "Razvoj brodarstva Dalmacije od 1850. do 1914. godine", 
 
17. Zamolba Đorđa OBRADOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, za 

odobrenje upisa u treću godinu studija i završetak studija izradom disertacije, 
 
17a. Odobrenje promjene naslova disertacije "Mletačka vojnoobrambena i diplomatska politika na 

istočnom Jadranu od 1463. do 1540. godine" Mislava Elvisa LUKŠIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, u naslov "Mletačka vojnoobrambena i 
diplomatska politika na istočnom Jadranu koncem srednjega vijeka (1463.-1503.)", 

 
17b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 

Zlatka ĐUKIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje 
teme disertacije pod naslovom "Pomorske djelatnosti u zakonicima staroga vijeka (Odnos 
zakonika starog vijeka s elementima plovidbenog prava i Rodskog pomorskog zakonika" i 
imenovanje prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi disertacije, 

 
 17c. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.  

Milice PAVIČIĆ pod naslovom "Grgo Gamulin kao književnik (Postmoderna u književnom 
opusu Grge Gamulina)", 

 
17d. Zamolba Mislava Elvisa LUKŠIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, za produljenje roka za predaju izrađene disertacije. 
 
18. Reforma poslijediplomskih studija, 
 
19. Razno.  
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Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2006./07.  
 
Ad 2.  

Nakon što je Vijeće utvrdilo da je dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru, prvi član 
Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Ivane Jadrić, studentice poslijediplomskog studija 
Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Liberov kult u rimskoj provinciji Dalmaciji", otkazao 
članstvo u navedenom povjerenstvu, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija 
istočnog Jadrana jednoglasno je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Marine Milićević-
Bradač za prvog člana Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Ivane Jadrić, 
umjesto dr. sc. Marina Zaninovića, red. prof. u miru, tako da Stručno povjerenstvo čine:  

 
1. prof. dr. sc. Marina Milićević-Bradač (Sveučilište u Zagrebu),  
2. doc. dr. sc. Željko Miletić (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Miroslav Glavičić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3.  
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marijane MARINOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest 
hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Pomorsko školstvo u Bakru od 1849. godine do danas" i 
imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru),  
2. dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru i 
3. doc. dr. sc. Marko Trogrlić (Sveučilište u Splitu).  

Ad 4. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Gorana PAVELINA 
pod naslovom "Oblici komuniciranja društvenih i gospodarskih subjekata otoka Hvara". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc.  Aleksandar Halmi (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc.  Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 5. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Marije DEJANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Karnevali u promociji hrvatskog turizma" i 
imenovanju doc. dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Prigovor studentice Snježane ĐORĐEVIĆ 
na izvješće drugog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada pod naslovom 
“Uloga novinara lokalnog radija u razvoju sustava javnog komuniciranja Republike Hrvatske“ 
proslijedi Vijeću poslijediplomskog studija Kultura i turizam koje je dužno u najkraćem roku 
dostaviti svoje očitovanje. 
 
Ad 7. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i društvo, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izrađenog magistarskog rada do 30. 
rujna 2008. godine sljedećim studentima: 
 
Ivana ČERKEZ,  
Tatjana JANKOVIĆ,  
Ranka JEKNIĆ,  
Vlaho KOVAČEVIĆ,  
Davor LILIĆ i 
Vedrana NAZLIĆ. 
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Ad 7a. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marine FEŠTIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 
naslovom "Komunikolog – sudionik timskih bioetičkih konzultacija" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Ivan Šegota (Sveučilište u Rijeci) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 7b. 
Nakon što je Vijeće utvrdilo da je prof. dr. sc. Vladimir Skračić, prvi član Stručnog 

povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivice Leovca, studenta poslijediplomskog studija Europski 
studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Višejezična povijest Luksemburga i luksemburški 
nacionalni jezik", otkazao članstvo u navedenom povjerenstvu, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru jednoglasno je donesena 
odluka o imenovanju prof. dr. sc. Zrinjke Glovacki-Bernardi za prvog člana Stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada Ivice Leovca, umjesto prof. dr. sc. Vladimira 
Skračića, tako da Stručno povjerenstvo čine:  

 
1. prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi (Sveučilište u Zagrebu),  
2. prof. dr. sc. Ranko Matasović (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac (Sveučilište u Zadru).  

Ad 7c. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva  jednoglasno 

je doneseno sljedeće rješenje: 
Studentu Mariu JAGERU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  
 
Ad 7d. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i društvo, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izrađenog magistarskog rada do 30. 
rujna 2008. godine sljedećim studentima: 
 
Vanja GAVRAN,  
Maja JADREŠIN,  
Antonija MIHALJEVIĆ-ŠPANJIĆ i  
Katarina PERIŠIĆ.  
 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izrađenog magistarskog rada do 30. 
rujna 2008. godine sljedećim studentima: 
 
Ana JELČIĆ i  
Kristina MIOČIĆ.  
 
Ad 8. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Eldi GRUBIŠIĆ 
PULIŠELIĆ pod naslovom "Žena i brak u dramama njemačkih kazališnih autora od 1870. do 
1890."  i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 9. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Dolores MIŠKULIN-ČUBRIĆ 
pod naslovom "Književne i kazališne teme u riječkoj periodici na talijanskom jeziku od 1900. do 
1919. godine". 
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Ad 10. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nevena DUVNJAKA, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Sociološki aspekti prehrane u 
urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmoderni (na primjeru empirijskog istraživanja iz 
2005.)". 
 
Ad 11. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mije PERIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Edukativni model informatizacije na 
primjeru franjevačkog samostana u Fojnici". 
 
Ad 12. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Tomislava LEVAČIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Morfemika u 
suvremenom ruskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. Natalije Vidmarović za mentoricu pri 
izradi disertacije. 
 
Ad 13. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 
Gorana RADOŠA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja u funkciji izgradnje 
društva znanja u Hrvatskoj" i imenovanje prof. dr. sc. Đorđa Nadrljanskog za mentora pri izradi 
disertacije. 
 
Ad 14. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Ive FABIJANIĆA pod naslovom "Anglizmi u ruskoj i hrvatskoj ekonomskoj terminologiji". 
 
Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Andrijane JUSUP pod naslovom "Pier Alessandro Paravia i talijanska književna kritika prve 
polovice 19. stoljeća". 
 
Ad 16. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Tomislava PEJDE pod naslovom "Razvoj brodarstva Dalmacije od 1850. do 1914. godine". 
 
Ad 17. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je doneseno 
sljedeće rješenje: 
Studentu Đorđu OBRADOVIĆU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  
 
Ad 17a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Odobrenje promjene naslova disertacije "Mletačka vojnoobrambena i diplomatska politika na 
istočnom Jadranu od 1463. do 1540. godine" Mislava Elvisa LUKŠIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, u naslov "Mletačka vojnoobrambena i 
diplomatska politika na istočnom Jadranu koncem srednjega vijeka (1463.-1503.)". 
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Ad 17b. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 
Zlatka ĐUKIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje 
teme disertacije pod naslovom "Pomorske djelatnosti u zakonicima staroga vijeka (Odnos 
zakonika starog vijeka s elementima plovidbenog prava i Rodskog pomorskog zakonika" i 
imenovanje prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 17c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc.  Milice PAVIČIĆ pod naslovom "Grgo Gamulin kao književnik (Postmoderna u književnom 
opusu Grge Gamulina)". 
 
Ad 17d. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi prijedlog o odobrenju 
produženja roka za predaju izrađenog doktorskog rada do 30. rujna 2008. godine studentu 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva Mislavu Elvisu LUKŠIĆU.  
 
Ad 18. 
 Prof. dr. sc. Vladimir Skračić podsjeća na zaključke donesene na prošloj sjednici Vijeća i 
naglašava nužnost održavanja radionice ili tematskog sastanka na kojemu će se razmotriti 
problematika osnivanja doktorskih studija na Sveučilištu. 
Prof. dr. sc. Danica Škara izvješćuje Vijeće o svom sudjelovanju na Radionici o doktorskim studijima 
u Europi koja se, u organizaciji Udruge europskih sveučilišta (EUA - European University 
Association), održala 11. i 12. listopada u Bruxellesu: naglasak je stavljen na iznimnu važnost 
razvijanja strategije za međunarodni razvoj doktorskih studija te na pristupačnost programima, izbor i 
upis kandidata na studije (prigovor je da se u Republici Hrvatskoj ne vrši transparentan izbor 
kandidata te da se posebno razmatraju državljani RH i strani državljani); preporučeno je osnivanje 
interdisciplinarnih studija, što u Hrvatskoj povlači problem upisivanja znanstvene grane u diplomu. 
Kao članica povjerenstva za evaluaciju doktorskih studija u Litvi i Belgiji koja je upućena u 
problematiku, tvrdi da većina naših odjela nema prostorne ni kadrovske uvjete za samostalno 
održavanje doktorskih studija. Podsjeća još jednom na svoj prijedlog za osnivanje doktorskih škola po 
znanstvenim područjima, koje bi olakšale osnivanje studija. Obvezuje se dostaviti svim članovima 
Vijeća izvješće s navedene Radionice.  
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić slaže se s prof. dr. sc. Danicom Škarom, osobito oko problema s 
diplomama, ali smatra da je Zakon loš i da će svaki naš doktorski studij pasti na pitanju financiranja.  
Prof. dr. sc. Danica Škara podsjeća na dopis prof. dr. sc. Helene Peričić upućen Senatu glede problema 
financiranja studija te naglašava da je nemoguće privući studente i predavače izvan Zadra ukoliko im 
se ne može osigurati smještaj, odnosno honorar.  
Prof. dr. sc. Josip Vidaković slaže se da je Zakon nakaradan, zbog čega je teško ostvariti suradnju sa 
stranim partnerima. Predlaže da se odjelima uputi cirkularno pismo o tematskom sastanku na kojemu 
će prof. dr. sc. Danica Škara izvijestiti nazočne o zaključcima s Radionice. Isto tako, predlaže da se 
Ministarstvu i Nacionalnom vijeću uputi dopis u kojemu će se upozoriti na probleme. 
Prof. dr. sc. Danica Škara predlaže da se prije toga zaduži prorektora prof. dr. sc. Vladimira Skračića 
da ispita situaciju glede uvjeta za rad doktorskih studija na samom Sveučilištu.  
 
Ad 19. 
 Dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, upoznaje članove Vijeća s problemom na studiju koji vodi: 
naime, nastavnica koja je nositeljica jednog od kolegija odbija održavati ispite, jer se to ne honorira. 
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić podsjeća da to pitanje regulira ugovor o djelu koji je nastavnica potpisala. 
Prof. dr. sc. Danica Škara i prof. dr. sc. Josip Vidaković vide rješenje u imenovanju povjerenstva koje 
će održavati ispite umjesto dotične nastavnice. 
 
 
Sjednica završena u 14,25 sati. 
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           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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