
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/09-01/223 

URBROJ: 2198-1-79-15/09-02 

Zadar, 22. listopada 2009. 

Z A P I S N I K 

 

I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2009./2010. 

održane 22. listopada 2009. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi 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. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 

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

6. prof. dr. sc. Ante Uglešić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, 

7. prof. dr. sc. Mirna Willer, zamjenica voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

 

Odsutni ĉlanovi Vijeća:  
8. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

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: 

 

11a.  Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivanke MILIĈEVIĆ-

CAPEK, studentice poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Groblja seobe naroda na području Bosne i Hercegovine" i imenovanje stručnog povjerenstva 

za obranu magistarskog rada 

 

11b.  Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikoline BORĈIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom 

"Kontrastivna analiza tekstne vrste politički intervju s obzirom na rodne osobitosti" i 

imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 

11c.  Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Damira MEŠTROVA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga kvalitete web 

stranica u promociji nacionalnih parkova Hrvatske" i imenovanje stručnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada 

 

11d.  Promjena mentora i imenovanje komentora Spomenki JURIĆ, studentici poslijediplomskog 

studija Povijest hrvatskog pomorstva, pri izradi magistarskog rada pod naslovom "Terezijanska 

uredba o plovidbi trgovačke mornarice iz 1774. godine u kontekstu austrijske pomorske politike 

u hrvatskim zemljama" 

 

11e.   Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih studija 

 

11f. Imenovanje voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2009./2010., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Josipe CAKTAŠ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Odnosi turističkih 

zajednica Splitsko-dalmatinske županije s medijima" i imenovanje stručnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada, 

 

3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije 

DEJANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom 

"Karnevali u promociji hrvatskog turizma" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

4. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Franka MARNIKE, 

studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Zadarsko 

pomorsko školstvo (19.-20. stoljeće)" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

5. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane KARDUM GOLEŠ, 

studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Hibridnost u djelima 

Salmana Rushdieja", 

 

6. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Marine RONĈEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 

magistarskog rada pod naslovom "Istraživanje višejezičnosti i nacionalnog identiteta u 

miješanim brakovima" i imenovanje prof. dr. sc. Vesne Muhvić-Dimanovski za mentoricu i 

prof. dr. sc. Anite Sujoldžić za komentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

7. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Nade BEVERIN, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Turizam Dugog otoka i interkulturalna komunikacija" i imenovanje prof. dr. sc. Stijepe 

Obada za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

8. Prijava teme magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, studenta poslijediplomskog studija 

Graditeljsko nasljeđe - zajedničkog studija Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišta u 

Zadru (pravnog slijednika Filozofskog fakulteta u Zadru), 

 

9. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

10. Odobrenje nastavka studija te upisa u treću godinu studija i završetka studija izradom 

disertacije Ivi SAGANIĆ, studentici poslijediplomskog studija Geografske osnove 

litoralizacije Hrvatske,  

 

11. Odobrenje nastavka studija te upisa u treću godinu studija i završetka studija izradom 

disertacije Ivanu ŠKARI, studentu poslijediplomskog studija Kultura i turizam,  

 

11a.Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivanke 

MILIĈEVIĆ-CAPEK, studentice poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

pod naslovom "Groblja seobe naroda na području Bosne i Hercegovine" i imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 

11b.Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikoline BORĈIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom 
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"Kontrastivna analiza tekstne vrste politički intervju s obzirom na rodne osobitosti" i 

imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 

11c.Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Damira 

MEŠTROVA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga 

kvalitete web stranica u promociji nacionalnih parkova Hrvatske" i imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 

11d.Promjena mentora i imenovanje komentora Spomenki JURIĆ, studentici poslijediplomskog 

studija Povijest hrvatskog pomorstva, pri izradi magistarskog rada pod naslovom 

"Terezijanska uredba o plovidbi trgovačke mornarice iz 1774. godine u kontekstu austrijske 

pomorske politike u hrvatskim zemljama" 

 

11e.Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija 

 

11f.Imenovanje voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana 

 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

12. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlaste KUĈIŠ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Prevoditelj kao posrednik 

interkulturalne komunikacije - Teorijski i komunikološki aspekt“, 

 

13. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Lucijane ŠEŠELJ, studentice 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Promunturium 

Diomedis: svetište na rtu Ploča i jadranska pomorska trgovina u helenističkom razdoblju“, 

 

14. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Igora ŠIPIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Srednjovjekovni 

mediteransko-jadranski plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetišta“, 

 

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

sc. Katice BALENOVIĆ pod naslovom "Kategorija određenosti i neodređenosti u 

međujeziku hrvatskih osnovnoškolskih učenika engleskoga kao stranog jezika", 

 

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

sc. Radoslava DODIGA pod naslovom "Stanovništvo na području Bosne i Hercegovine u 

rimsko doba 1.-3. st. Etnička i socijalna struktura na temelju epigrafičkih spomenika", 

 

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

sc. Marijane JAVORNIK ĈUBRIĆ pod naslovom "Podučavanje engleskog jezika pravne 

struke u Hrvatskoj: pogled u prošlost i budućnost", 

 

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

sc. Marijane MARINOVIĆ pod naslovom "Mornarička akademija u Rijeci od 1866. do 

1915. godine - austrijski prinosi razvoju vojno-pomorskog i pomorskog školstva Rijeke i 

Hrvatskog primorja", 

 

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

 

20. Prijedlog Pravilnika o izradi i opremanju doktorskih i specijalističkih radova Sveučilišta u 

Zadru 

 

21. Razno. 
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Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2008./09.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Josipe CAKTAŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom "Odnosi turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske županije s medijima" i imenovanju 

struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Ţelimir Pašalić (Sveuĉilište u Splitu),  

2. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marije DEJANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

pod naslovom "Karnevali u promociji hrvatskog turizma" i imenovanju struĉnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Daniela Angelina Jelinĉić  

   (Institut za meĊunarodne odnose, Zagreb), 

2. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru). 

Ad 4.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Franka MARNIKE studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, pod naslovom "Zadarsko pomorsko školstvo (19.-20. stoljeće)" i imenovanju struĉnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. dr. sc. Zlatko Begonja, znan. suradnik (Zavod za povijesne znanosti 

HAZU, Zadar).  

Ad 5.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ivane KARDUM GOLEŠ, studentice poslijediplomskog studija iz 

knjiţevnosti, pod naslovom "Hibridnost u djelima Salmana Rushdieja". Imenovano Struĉno 

povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Tatjana Jukić (Sveuĉilište u Zagrebu),  

2. prof. dr. sc. Stipe Grgas (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. prof. dr. sc. Branka Kalogjera (Sveuĉilište u Rijeci).  

Ad 6. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Marine RONĈEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Istraživanje 

višejezičnosti i nacionalnog identiteta u miješanim brakovima" i imenovanju prof. dr. sc. Vesne 

Muhvić-Dimanovski za mentoricu i prof. dr. sc. Anite Sujoldţić za komentoricu pri izradi 

magistarskog rada. 

 

Ad 7. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

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

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Turizam Dugog otoka i interkulturalna 

komunikacija" i imenovanju dr. sc. Stijepe Obada, red. prof. u miru za mentora pri izradi 

magistarskog rada.  
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Ad 8. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog ĉlana struĉnog povjerenstva za 

ocjenu teme magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, studenta poslijediplomskog studija 

Graditeljsko nasljeđe, vrati Arhitektonskom fakultetu Sveuĉilišta u Zagrebu s molbom da 

predloţi ĉlana povjerenstva koji ima najmanje akademski stupanj doktora znanosti. 

 

Ad 9.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se ne odobri produţenje roka za predaju izraĊenog 

magistarskog rada sljedećim studentima: 

 

Josip MATASSI 

Sanja MARINOV. 

 

Studenti su duţni upisati dodatni zimski mentorski semestar u ak. god. 2009./10.  

 

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 2010. godine studentici Karmen BOGDANOVIĆ. 

 

Ad 10. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, 

Vijeće je jednoglasno je donijelo sljedeće rješenje: 

Studentici Ivi SAGANIĆ odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 

doktorata znanosti u akad. god. 2009./2010.  

 

Ad 11. 

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

donijelo sljedeće rješenje: 

Studentu Ivanu ŠKARI odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 

doktorata znanosti u akad. god. 2009./2010.  

 

Ad 11a.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ivanke MILIĈEVIĆ-CAPEK, studentice poslijediplomskog studija 

Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Groblja seobe naroda na području Bosne i 

Hercegovine" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem 

sastavu:  

1. prof. dr. sc. Ţeljko Tomiĉić (Institut za arheologiju, Zagreb),  

2. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. dr. sc. Tomislav Fabijanić (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 11b.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Nikoline BORĈIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Kontrastivna analiza tekstne vrste politički intervju s 

obzirom na rodne osobitosti" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u 

sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveuĉilište u Splitu),  

2. prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. doc. dr. sc. Biljana Kašić (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 11c.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Damira MEŠTROVA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

pod naslovom "Uloga kvalitete web stranica u promociji nacionalnih parkova Hrvatske" i 

imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić (Sveuĉilište u Zagrebu),  
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2. prof. dr. sc. Bogomir Horvat (Sveuĉilište u Mariboru, Republika    

Slovenija). 

3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveuĉilište u Zadru) i 

Ad 11d. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, studentici 

Spomenki JURIĆ imenuje se novi mentor, te komentor pri izradi magistarskog rada pod 

naslovom "Terezijanska uredba o plovidbi trgovačke mornarice iz 1774. godine u kontekstu 

austrijske pomorske politike u hrvatskim zemljama": umjesto prof. dr. sc. Mithada Kozliĉića za 

mentora se imenuje prof. dr. sc. Ţeljko Bartulović, a prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić se imenuje za 

komentora.  

 

Ad 11e. 

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 2010. godine sljedećim studenticama: 

 

Helena PETRINOVIĆ 

Maja SIRIŠĈEVIĆ 

Maja VUJANIĆ 

 

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 2010. godine sljedećim studentima: 

 

Ivana BAĆE 

Silvia BATOŠ 

Jasna KNEŢEVIĆ-MATANOVIĆ 

Silvio ŠOP 

 

Ad 11f. 

 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, jednoglasno 

je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića za voditelja i prof. dr. sc. 

Ante Uglešića za zamjenika voditelja studija. 

 

Ad 12. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlaste KUĈIŠ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Prevoditelj kao posrednik 

interkulturalne komunikacije - Teorijski i komunikološki aspekt“. 

 

Ad 13. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Lucijane ŠEŠELJ, studentice 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Promunturium Diomedis: 

svetište na tru Ploča i jadranska pomorska trgovina u helenističkom razdoblju“. 

 

Ad 14. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Igora ŠIPIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Srednjovjekovni 

mediteransko-jadranski plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetišta“. 

 

Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog Struĉnog povjerenstva u postupku 

prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Katice BALENOVIĆ pod naslovom 

"Kategorija određenosti i neodređenosti u međujeziku hrvatskih osnovnoškolskih učenika 

engleskoga kao stranog jezika" vrati Odjelu za anglistiku koji je duţan dostaviti novi prijedlog s 

barem jednim ĉlanom sa Sveuĉilišta u Zadru. 
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Ad 16. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Radoslava DODIGA pod naslovom "Stanovništvo na području Bosne i Hercegovine u rimsko 

doba 1.-3. st. Etnička i socijalna struktura na temelju epigrafičkih spomenika". 

 

Ad 17.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog struĉnog povjerenstva u postupku 

prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Marijane JAVORNIK ĈUBRIĆ pod 

naslovom "Podučavanje engleskog jezika pravne struke u Hrvatskoj: pogled u prošlost i 

budućnost" vrati Odjelu za anglistiku koji je duţan dostaviti novi prijedlog s barem jednim 

ĉlanom sa Sveuĉilišta u Zadru. 

Isto tako, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog teme vrati kandidatkinji 

na doradu naslova. Vijeće predlaţe skraćivanje naslova: Podučavanje engleskog jezika pravne 

struke u Hrvatskoj. 

 

Ad 18.  

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Marijane MARINOVIĆ pod naslovom "Mornarička akademija u Rijeci od 1866. do 1915. 

godine - austrijski prinosi razvoju vojno-pomorskog i pomorskog školstva Rijeke i Hrvatskog 

primorja". 

 

Ad 19.  

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada studentima poslijediplomskih studija. 

 

Ad 20. 

Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog prorektora prof. dr. sc. Vladimira Skračića da se 

primjedbe i sugestije na predloženi nacrt Pravilnika o izradi i opremanju doktorskih i specijalističkih 

radova dostave elektronskom poštom za sljedeću sjednicu. 

 

Ad 21. 

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 


