
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/267 

URBROJ: 2198-1-79-15/10-03 

Zadar, 18. studenog 2010. 

Z A P I S N I K 

 

II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2010./2011. 

održane 18. studenog 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13.40 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. Emil Hilje, voditelj poslijediplomskog studija Humanističke znanosti, 

4. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

5. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 

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

Jadrana, 

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

 

Odsutni ĉlanovi Vijeća:  
8. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

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

10. 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.  prijedlog za produženje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij 

Jadran - poveznica među kontinentima do 30. rujna 2011. godine, 
 

20a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Anice ĈUKA, studentice 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom 

„Preobrazba dugootočkog krajolika kao odraz suvremenih sociogeografskih procesa“, 

 

 

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. 

2010./2011., 

 

2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine RONĈEVIĆ, 

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

"Istraživanje višejezičnosti i nacionalnog identiteta u miješanim brakovima", 
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3. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Maje SIRIŠĈEVIĆ, 

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

umjetnosti i postmoderna", 

 

4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivana STAGLIĈIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arheološka baština Podvelebitskog primorja", 

 

5. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Josipa MATASSIJA, 

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

magistarskog rada pod naslovom "Kulturni aspekti ruralnog turizma u Zadarskoj županiji -

stanje i mogućnosti" i imenovanje dr. sc. Eduarda Kušena, znanstvenog suradnika, za mentora 

pri izradi magistarskog rada,  

 

6. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Snjeţane BAĈIĆ, studentice 

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

"Turistički vodič: komunikator hrvatskog turizma" i imenovanje prof. dr. sc. Josipa 

Vidakovića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

7. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Lorene PEROŠ, studentice 

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

"Uloga lokalnih medija u očuvanju kulturnog identiteta (na primjeru Zadarskog lista)" i 

imenovanje prof. dr. sc. Stjepana Malovića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

8. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog Jadrana u akad. 

god. 2010./2011. pristupniku mr. sc. Ţeljku KRNĈEVIĆU, 

 

9. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

10. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti  u akad. god. 

2010./2011., 

 

11. Imenovanje voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Jadran – 

poveznica među kontinentima, 

 

11a.Prijedlog za produženje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni 

studij Jadran - poveznica među kontinentima do 30. rujna 2011. godine, 
 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

12. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Igora BORZIĆA pod 

naslovom „Keramički nalazi s arheološkog lokaliteta Burnum - Amfiteatar“, 

 

13. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marije BRAJĈIĆ pod 

naslovom „Arheološki parkovi i spomenici – doprinos očuvanju kulturne baštine (Stanje i 

perspektive)“, 

 

14. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivane JADRIĆ-KUĈAN pod 

naslovom „Carski kult u rimskoj provinciji Dalmaciji“, 

 

15. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Darija VUJEVIĆA pod 

naslovom „Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana“, 
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16. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Srećka LISTEŠA, studenta 

poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom „Hrvatska revija (1951.-1990.) i 

hrvatska emigrantska književnost“, 

 

17. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Irene MARKOVIĆ, studentice 

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

„Usporedba Pellisove istočno-jadranske građe za ALI sa suvremenim mletacizmima u 

zadarskom govoru“, 

 

18. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, 

 

19. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti, 

 

20. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada studentima poslijediplomskog studija, 

 

20a.Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Anice ĈUKA, studentice 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom 

„Preobrazba dugootočkog krajolika kao odraz suvremenih sociogeografskih procesa“, 

 

21. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2010./11.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marine RONĈEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Istraživanje višejezičnosti i nacionalnog identiteta u 

miješanim brakovima". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Biljana Kašić (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveuĉilište u Splitu). 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

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

pod naslovom "Misao o kraju umjetnosti i postmoderna". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u 

sljedećem sastavu:  

1.  doc. dr. sc. Mario Vrbanĉić (Sveuĉilište u Zadru),  

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

3.  doc. dr. sc. Ţarko Paić (Sveuĉilište u Zagrebu). 

Ad 4.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ivana STAGLIĈIĆA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana, pod naslovom "Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arheološka baština 

Podvelebitskog primorja". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveuĉilište u Zadru),  

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

3. prof. dr. sc. Miroslav Glaviĉić (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 5.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Josipa MATASSIJA, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Kulturni aspekti 
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ruralnog turizma u Zadarskoj županiji -stanje i mogućnosti" i imenovanju dr. sc. Eduarda 

Kušena, znanstvenog suradnika, za mentora pri izradi magistarskog rada.  

 

Ad 6.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Snjeţane BAĈIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Turistički vodič: komunikator hrvatskog 

turizma" i imenovanju prof. dr. sc. Josipa Vidakovića za mentora pri izradi magistarskog rada.  

 

Ad 7.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Lorene PEROŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Uloga lokalnih medija u očuvanju kulturnog 

identiteta (na primjeru Zadarskog lista)" i imenovanju prof. dr. sc. Stjepana Malovića za mentora 

pri izradi magistarskog rada. 

 

Ad 8.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa u V. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana u akademskoj godini 2010./11. kandidatu mr. 

sc. Ţeljku KRNĈEVIĆU. 

 

Ad 9.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, Vijeće je 

jednoglasno donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog magistarskog 

rada do 30. rujna 2011. godine sljedećim studentima/studenticama: 

 

VINKO TARBUŠKOVIĆ 

TONI GLUĈINA 

IVANA JERKOVIĆ 

VESNA MEŠTRIĆ. 

 

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 2011. godine studentici Antoniji MIHALJEVIĆ ŠPANJIĆ. 

 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je 

jednoglasno donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja ponovnim upisom 

mentorskog semestra u zimskom semestru akademske godine 2010./2011. uz uplatu semestralne 

školarine studentu Nikši MENDEŠU. 

 

Ad 10.  

Na prijedlog Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke 

znanosti, Vijeće je, nakon rasprave o koncepciji studija te uvjetima natjeĉaja, jednoglasno (uz 

jedan suzdrţan glas) donijelo odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij 

Humanističke znanosti u zimskom semestru akad. god. 2010./11. sljedećim 

kandidatima/kandidatkinjama: 

 

Smjer Arheologija 

1. BUOVAC MARIN 

2. CRNKOVIĆ MIRNA 

3. GLAVAŠ IVO 

4. KONESTRA ANA 

5. MEŠTROV MARKO 

6. PEŠIĆ MLADEN 

7. RADALJAC MARIO 
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Smjer Filozofija 

1. KERO ANTONIJA 

2. KOVAĈEVIĆ RUŢA 

3. MATIĆ SINIŠA 

4. ŠIMIĆ ANDREJ 

 

Smjer Kulturologija 

1. JURKOVIĆ RAHELA 

2. RUŢIĆ BORIS 

 

Smjer Etnologija i antropologija 

1. TURĈINOV KARMEN 

 

Smjer Filologija 

1. ANIĈIĆ LUKA 

2. BRALIĆ ANKICA 

3. ĆOSO ZORAN 

4. ĆUTO EUGENIJA 

5. DOBRANIĆ DANIJEL 

6. HABUŠ IVAN-BOŠKO 

7. JANJIĆ MARIJANA 

8. JELEĈ MARIJANA 

9. JORDAN KRISTINA 

10. KAPOVIĆ MARKO 

11. KARAVLAH PETAR 

12. KARDUM IVAN 

13. KUZMANIĆ MAJA 

14. LEBEDINA MARIJA 

15. LIGORIO ORSAT 

16. MATAIJA IVICA 

17. PANDŢIĆ MAJA 

18. POROPAT NADA 

19. PERAIĆ MARTINA 

20. ŠPRLJAN NATAŠA 

21. ŠUŠIĆ MIRELA 

22. TKALEC DORA 

23. TOMAŠ LARA 

24. TOPĈIĆ ANTE 

25. VRANĈIĆ FRANO 

26. ZEKIĆ IVANA 

 

Smjer Povijest 

1. ALEBIĆ TAMARA 

2. BELULLO MARIJA 

3. ĈURKOVIĆ MARIN 

4. DOŠEN ANTONIA 

5. GVERIĆ ANTE 

6. KNEZ ANTE 

7. MARKULIN NIKOLA 

8. MATKOVIĆ IVAN 

9. NINĈEVIĆ MARINA 

10. SERVENTI ZRINKA 

11. ŠKVORC ĐURO 

 

Smjer Povijest umjetnosti 

1. BAŠIĆ ALERIĆ ANA 

2. BISTROVIĆ ŢELJKO 
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3. BOROVAC TONĈI 

4. DRAGIĈEVIĆ ZANA 

5. KIŠ MARTA 

6. LEBHAFT KARLA 

7. MANDUŠIĆ DANIJELA 

8. POTOĈNIK IVA 

9. SOBOTA MATEJĈIĆ GORDANA 

10. SPEVEC JELENA 

11. STOŠIĆ JELENA 

12. VALENTA SUZANA 

13. VRHOVEC ŠKALAMERA TAJANA 

14. ŢUPANOVIĆ MARIO 

 

Ne odobrava se upis na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti u zimskom 

semestru akad. god. 2010./11. sljedećim kandidatima/kandidatkinjama: 

 

1. BOŢIĆ ZORAN (temeljni studij kandidata ne spada u humanistiĉke znanosti); 

2. BUBAŠ JOSIPA (obrazloţenje mentorice je nedostatno, s obzirom na prosjek ocjena 

koji je kandidatkinja ostvarila na dosadašnjem studiju); 

3. GRUBIĆ MIRO (motivacijsko pismo kandidata je neuredno, a dokumentacija 

nepotpuna); 

4. JELINĈIĆ ŢANA (temeljni studij kandidatkinje ne spada u humanistiĉke znanosti); 

5. MARAS BARBARA (motivacijsko pismo kandidatkinje i obrazloţenje mentorice valja 

doraditi); 

6. OŠTARIĆ ŢELJKO (u tijeku je postupak utvrĊivanja plagijata); 

7. PAULIĆ PETRA (temeljni studij kandidatkinje ne spada u humanistiĉke znanosti); 

8. PERŠIĆ IVANA (obrazloţenje mentorice je nedostatno, s obzirom na prosjek ocjena 

koji je kandidatkinja ostvarila na dosadašnjem studiju). 

 

Ad 11. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveuĉilišnog studija Jadran - poveznica među 

kontinentima, jednoglasno je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Mithada Kozliĉića za 

voditelja i prof. dr. sc. Damira Magaša za zamjenika voditelja studija za mandatno razdoblje 

akad. god. 2010./2011. i 2011./2012. 

 

Ad 11a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveuĉilišnog studija Jadran - poveznica među 

kontinentima, jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju prijedloga za produţenje natjeĉaja 

za upis studenata na poslijediplomski sveuĉilišni studij Jadran - poveznica među kontinentima do 

30. rujna 2011. godine. 

 

Ad 12. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Igora BORZIĆA pod naslovom 

„Keramički nalazi s arheološkog lokaliteta Burnum - Amfiteatar“. 

 

Ad 13. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marije BRAJĈIĆ pod naslovom 

„Arheološki parkovi i spomenici – doprinos očuvanju kulturne baštine (Stanje i perspektive)“. 

 

Ad 14. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivane JADRIĆ-KUĈAN pod 

naslovom „Carski kult u rimskoj provinciji Dalmaciji“. 
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Ad 15. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Darija VUJEVIĆA pod 

naslovom „Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana“. 

 

Ad 16. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Srećka LISTEŠA, studenta 

poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, pod naslovom „Hrvatska revija (1951.-1990.) i hrvatska 

emigrantska knjiţevnost“ u sljedećem sastavu: 

 

1. prof. dr. sc. Zvjezdana Rados (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Šimun Musa (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. prof. dr. sc. Josip Lisac (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 17. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Irene MARKOVIĆ, studentice 

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

Pellisove istočno-jadranske građe za ALI sa suvremenim mletacizmima u zadarskom govoru“ u 

sljedećem sastavu: 

1. doc. dr. sc. Nedjeljka Balić-Niţić, predsjednica 

2. prof. dr. sc. Goran Filipi, ĉlan (mentor) i 

3. prof. dr. sc. Josip Lisac, ĉlan. 

Ad 18. 

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

Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana. 

 

Ad 19. 

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

Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti. 

 

Ad 20. 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada studentima poslijediplomskog studija. 

 

Ad 20a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Anice ĈUKA, studentice 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom „Preobrazba 

dugootočkog krajolika kao odraz suvremenih sociogeografskih procesa“. 

 

Ad 21. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica završena u 15.10 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


