
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA: 643-02/08-01/128 
URBROJ: 2198-1-79-15/08-02 
Zadar, 1. prosinca 2008. 

 
Z A P I S N I K 

 
II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2008./2009. 
održane 1. prosinca 2008. 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. akademik Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 
3. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
4. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 
5. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 
6. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
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, 
 
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: 

 
12a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke KUNAC, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Novi modeli 
komuniciranja u maloprodajnom bankarstvu" 

 
12b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada/završetak magistarskog studija 
studentima poslijediplomskih studija 
 
12c. Očitovanje Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti na zamolbu Srećka LISTEŠA, 
studenta poslijediplomskog studija književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
za prijelaz na poslijediplomski studij iz književnosti na Sveučilištu u Zadru 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge 12a. i 12b., odbija prijedlog 12c. s jednim glasom protiv i 

dva suzdržana, te utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

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

2008./2009., 
 
2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivana 

BOŽIČEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom 
"Sustavna metoda projektiranja modela obrazovanja za medije" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada, 



3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Snježane RAĐA, 
studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Učestalost štetnih 
navika učenika s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije" , 

 
4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije MIŠULIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Jezična 
analiza reklamnih poruka", 

 
5. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Kristine MIOČIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Jezik korčulanske kancelarije 
krajem XIV. stoljeća", 

 
6. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Mirzeta GROZDANIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Oronimi Unsko-sanskog kantona (BiH)" i imenovanje prof. dr. sc. Vladimira 
Skračića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 
7. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Jadranke MARTIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Sindikalno komuniciranje u sustavu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja" i imenovanje prof. dr. sc. Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog 
rada,  

 
8. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Jasne PANDŽIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Doprinos putopisa na hrvatskome jeziku u tiskovnim medijima 19. stoljeća razvoju turizma u 
Dalmaciji" i imenovanje dr. sc. Stijepe Obada, red. prof. u miru za mentora pri izradi 
magistarskog rada,  

 
9. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Mate MUSTAPIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Luka Metković od 1918. do 2000. godine" i imenovanje 
prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

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

disertacije Maximiljani BARANČIĆ, studentici poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja,  
 

11. Prijava Nine ČULJAK za upis na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog 
Jadrana u akad. god. 2007./2008., 

 
12. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada/završetak magistarskog studija 

studentima poslijediplomskih studija, 
 
12a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke KUNAC, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Novi modeli 
komuniciranja u maloprodajnom bankarstvu" 

 
12b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada/završetak magistarskog studija 

studentima poslijediplomskih studija 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

13. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc.Tomislava FABIJANIĆA, 
pod naslovom "Problem doseljenja Slavena/Hrvata na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu 
arheoloških nalaza", 
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14. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Viktora PALIĆA pod 
naslovom "Matično i mješovito sudstvo u dubrovačkim naseobinama u Bosni u XV. stoljeću 
(sličnosti i razlike)", 

 
15. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zrinke DODIG, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Šćakavski poddijalekt zapadnoga 
dijalekta", 

 
16. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mateusza-Milana STANOJEVIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Dijakronijska varijacija u 
metaforičkim modelima: razrada metodologije", 

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

sc. Igora BORZIĆA pod naslovom "Keramički nalazi s arheološkog lokaliteta Burnum - 
Amfiteatar", 

 
18. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada/završetak doktorskog studija 

studentima poslijediplomskih studija, 
 
19. Razno.  

 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2007./08.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Ivana BOŽIČEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
pod naslovom "Sustavna metoda projektiranja modela obrazovanja za medije" i imenovanju 
stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

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

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

magistarskog rada Snježane RAĐA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 
naslovom "Učestalost štetnih navika učenika s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije" te 
se završni rad vraća kandidatkinji na doradu. 
 
Ad 4. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru 
jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 
rada Marije MIŠULIĆ, pod naslovom "Jezična analiza reklamnih poruka". Imenovano Stručno 
povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Josip Lisac (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Sanja Čurković-Kalebić (Sveučilište u Splitu).  

Ad 5. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Kristine MIOČIĆ, 
pod naslovom "Jezik korčulanske kancelarije krajem XIV. stoljeća". Imenovano Stručno 
povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Goran Filipi (Sveučilište u Puli),  
2. prof. dr. sc. Ljerka Šimunković (Sveučilište u Splitu) i 
3. prof. dr. sc. Vladimir Skračić (Sveučilište u Zadru).  
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Ad 6. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Mirzeta GROZDANIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Oronimi Unsko-sanskog kantona (BiH)" i 
imenovanju prof. dr. sc. Vladimira Skračića za mentora pri izradi magistarskog rada, uz 
upozorenje kandidatu na moguće probleme prilikom budućeg izbora u znanstveno-nastavno 
zvanje iz znanstvene grane germanistike (zbog neodgovarajuće znanstvene grane teme 
magistarskog rada). 

 
Ad 7. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Jadranke MARTIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Sindikalno komuniciranje u sustavu 
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja" i imenovanju prof. dr. sc. Maria Plenkovića 
za mentora pri izradi magistarskog rada.  
 
Ad 8. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Jasne PANDŽIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, i 
vraćanju prijedloga sinopsisa kandidatkinji koja je dužna očitovati se na izvješća recenzenata, 
odnosno postupiti u skladu s uputama recenzenata, te dorađeni sinopsis dostaviti na dodatni 
recenzentski postupak. 
 
Ad 9. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Mate MUSTAPIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Luka Metković od 1918. do 2000. 
godine" i imenovanju prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 10. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je doneseno 
sljedeće rješenje: 
Studentici Maximiljani BARANČIĆ odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi 
stjecanja doktorata znanosti u akad. god. 2008./2009.  
 
Ad 11. 

Na prijedlog vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 
jednoglasno je donesena odluka da se kandidatkinji Nini ČULJAK ne odobri upis u I. semestar 
poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana u akademskoj godini 
2007./08. zbog nepravovremene dostave propisane dokumentacije, te da se izvrši povrat 
novčanih sredstava koja je kandidatkinja prijevremeno uplatila. 

 
Ad 12.  
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izrađenog magistarskog rada do 30. 
rujna 2009. godine sljedećim studentima: 
 
Ivana BAĆE 
Karmen BOGDANOVIĆ 
Ivana CIKOJA 
Vlatka IVIĆ 
Jasna KNEŽEVIĆ-MATANOVIĆ 
Damir MEŠTROV 
Sonja VLAHEK 
 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja ponovnim upisom četvrtog 
mentorskog semestra u akademskoj godini 2008./2009. sljedećim studenticama: 
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Edita ANIĆ 
Merica PLETIKOSIĆ 
 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izrađenog magistarskog 
rada do 30. rujna 2009. godine sljedećim studentima: 
 
Stanka KRISTIĆ 
Mato MUSTAPIĆ 
 
Ad 12a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 
odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke KUNAC, 
studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Novi modeli 
komuniciranja u maloprodajnom bankarstvu". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Marijan Cingula (Sveučilište u Zagrebu),  
2. prof. dr. sc. Mario Plenković (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Zadru).  

12b. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku da se studentici Heleni MILJEVIĆ odobri produženje roka za 
predaju izrađenog magistarskog rada do 30. rujna 2009. godine. 

 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da odobri obnavljanje prava studiranja ponovnim upisom 
četvrtog mentorskog semestra u akademskoj godini 2008./2009. sljedećim studentima: 
 
Milica BABIĆ 
Iva SAGANIĆ 
 
Ad 13. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc.Tomislava FABIJANIĆA, pod 
naslovom "Problem doseljenja Slavena/Hrvata na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu arheoloških 
nalaza". 
 
Ad 14. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Viktora PALIĆA pod naslovom 
"Matično i mješovito sudstvo u dubrovačkim naseobinama u Bosni u XV. stoljeću (sličnosti i 
razlike)". 
 
Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zrinke DODIG, studentice 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Šćakavski poddijalekt zapadnoga 
dijalekta". 
 
Ad 16. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mateusza-Milana STANOJEVIĆA, 
studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Dijakronijska varijacija u 
metaforičkim modelima: razrada metodologije". 
 
Ad 17. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Igora BORZIĆA pod naslovom "Keramički nalazi s arheološkog lokaliteta Burnum - 
Amfiteatar". 
 
Ad 18. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada/završetak doktorskog studija 
studentima poslijediplomskih studija. 
 
Ad 19. 

Članovi Vijeća složili su se da bi studentima poslijediplomskih magistarskih studija trebalo 
odrediti jedinstveni krajnji rok za predaju magistarskog rada na ocjenu. No, s obzirom da postoji 
nekoliko kategorija tih studenata, kojima su već odobreni različiti rokovi za predaju magistarskog 
rada, ovo pitanje razmotrit će se nakon podrobnijeg uvida u trenutnu situaciju. 
 
 
Sjednica završena u 13,45 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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