
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-242/2-2005. 
Zadar, 6. prosinca 2005. 
 

Z A P I S N I K 
 
II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2005./2006. 
održane 6. prosinca 2005. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 13,10 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, predsjednica Vijeća, voditeljica poslijediplomskog studija 

Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
2. prof. dr. sc. Miroslav Granić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  

pomorstva, 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
4. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija iz arheologije 

istočnog Jadrana, 
5. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti. 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
6. prof. dr. sc. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
7. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
8. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
9. prof. dr. sc. Mario Plenković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti. 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  
 
 

Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum. 
Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže nadopunu dnevnog reda sljedećim 
točkama: 

 
5a.  Zahtjev Mate KAPOVIĆA za upis u treću godinu poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja i 

završetak studija izradom disertacije, 
 
9a.  Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Marije MUSA, studentice poslijediplomskog studija iz 

jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Položaj hrvatskoga jezika u Bosni i 
Hercegovini u javnoj komunikaciji od 1945. do 2005. godine" i imenovanje prof. dr. sc. Ljiljane 
Stančić za mentoricu pri izradi disertacije. 

 
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. 
2005./2006., 

 
2. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 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", 

 
3. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Sabire HAJDAREVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz književnosti, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Odnos ljudi i bogova u Ilijadi i Odiseji" i imenovanje doc. dr. sc. Milenka Lončara za 
mentora pri izradi magistarskog rada, 

 



4. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Bernarda MARIJANOVIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod dorađenim 
naslovom "Društvene i kulturne promjene kao izvor (ne)sporazuma teologije zapadnoga 
kršćanstva" i imenovanje prof. dr. sc. Nikole Skledara za mentora pri izradi magistarskog 
rada, 

 
5. Obrazloženje odluke Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana o 

odbacivanju zahtjeva studentice Lucijane ŠEŠELJ za završetkom poslijediplomskog studija 
izradom disertacije, 

 
 5a.  Zahtjev Mate KAPOVIĆA za upis u treću godinu poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja i 

završetak studija izradom disertacije, 
 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

6. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Suzane JAKOVAC DUCA pod 
naslovom "Arheološka ostavština Karolinga na povijesnim prostorima Hrvata", 

 
7. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije kandidata Krešimira KUŽIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Porijeklo 
srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u Dalmatinskoj Zagori i značenje njihovih 
ornamenata" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
8. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Zrinke DODIG, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Šćakavski poddijalekt zapadnoga dijalekta" i imenovanje prof. dr. sc. Josipa Lisca za 
mentora pri izradi disertacije, 

 
9. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Ilije PROTUĐERA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Hrvatski 
jezični savjetnici od početaka do danas" i imenovanje prof. dr. sc. Stjepka Težaka za mentora 
pri izradi disertacije, 

 
9a. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Marije MUSA, studentice poslijediplomskog 

studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Položaj hrvatskoga jezika u 
Bosni i Hercegovini u javnoj komunikaciji od 1945. do 2005. godine" i imenovanje prof. dr. 
sc. Ljiljane Stančić za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
10. Rasprava o mogućnosti usklađivanja Odluke o uvjetima završetka poslijediplomskog studija 

izradom doktorske disertacije osoba koje su upisale poslijediplomski znanstveni studij za 
stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti s odlukama na ostalim sveučilištima u RH, 

 
11. Reforma poslijediplomskih studija, 

 
12. Razno.  

 
Ad 1.  

Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2005./06.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka da se odobrava obrana 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 imenuje Stručno 
povjerenstvo za obranu u sljedećem sastavu:                                                                                                                        

1.   prof. dr. sc. Mile Mamić (Sveučilište u Zadru), 
2.   prof. dr. sc. Željka Matulina (Sveučilište u Zadru) i 
3.   prof. dr. sc. Maja Bratanić (Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu). 

 2



 
Ad 3. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Sabire HAJDAREVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, i 
vraćanju prijedloga sinopsisa kandidatkinji koja je dužna očitovati se na izvješća recenzenata, odnosno 
postupiti u skladu s uputama drugog recenzenta, te dorađeni sinopsis dostaviti na dodatni recenzentski 
postupak (Vijeće poslijediplomskog studija iz književnosti dužno je imenovati novog recenzenta 
umjesto prof. dr. sc. Antuna Slavka Kalenića).  

 
Ad 4. 

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Bernarda 
MARIJANOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Društvene i kulturne promjene kao izvor (ne)sporazuma teologije 
zapadnoga kršćanstva" i imenovanje prof. dr. sc. Nikole Skledara za mentora pri izradi magistarskog 
rada. 
 
Ad 5. 
 Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović dodatno pojašnjava odluku Vijeća poslijediplomskog 
studija Arheologija istočnog Jadrana, koje je bilo povrijeđeno zahtjevom ovog tijela, jer Odjel za 
arheologiju radi kvalitetno. Naime, mišljenje je Vijeća da Odluka Senata o uvjetima nastavka studija 
otvara mogućnost, ali nikoga ne obvezuje, što znači da ne mora svaki zahtjev biti prihvaćen. Vijeće 
studija je jednoglasno (uključujući i mentora) odbilo zahtjev te naglasilo da kolegica nije u stanju 
ispuniti obveze iz ugovora, jer je već mjesecima na iskopavanjima. Podržali bi njezinu zamolbu za 
produženje ugovora, ali nemaju namjeru stimulirati nerad, što upravo čini ovo Vijeće. 
Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara zahvaljuje na pojašnjenju i naglašava da je njezin zadatak 
koordinacija rada studija te da je Vijeće dužno tražiti objašnjenje radi poštivanja procedure.  
  
Ad 5a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je doneseno 
sljedeće rješenje: 
Studentu Mati KAPOVIĆU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja doktorata 
znanosti u akad. god. 2005./2006.  
 
Ad 6.  

Jednoglasno je donesena odluka da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Suzane JAKOVAC DUCA pod naslovom 
"Arheološka ostavština Karolinga na povijesnim prostorima Hrvata". 
 
Ad 7.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije kandidata Krešimira KUŽIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Porijeklo srednjovjekovnih 
nadgrobnih spomenika u Dalmatinskoj Zagori i značenje njihovih ornamenata" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 8.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Zrinke DODIG, studentice poslijediplomskog 
studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Šćakavski poddijalekt zapadnoga 
dijalekta" i imenovanje prof. dr. sc. Josipa Lisca za mentora pri izradi disertacije, 
  
Ad 9.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Ilije PROTUĐERA, studenta poslijediplomskog 
studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Hrvatski jezični savjetnici od 
početaka do danas" i imenovanje prof. dr. sc. Stjepka Težaka za mentora pri izradi disertacije. 
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Ad 9a.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Marije MUSA, studentice poslijediplomskog studija iz 
jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Položaj hrvatskoga jezika u Bosni i 
Hercegovini u javnoj komunikaciji od 1945. do 2005. godine" i imenovanje prof. dr. sc. Ljiljane 
Stančić za mentoricu pri izradi disertacije. 
 
Ad 10.  

Vijeće je većinom glasova (tri glasa za, dva glasa protiv) donijelo odluku da se Senatu uputi 
prijedlog za pokretanje procedure za dopunu Odluke o uvjetima završetka poslijediplomskog studija 
izradom doktorske disertacije osoba koje su upisale poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje 
akademskog stupnja magistra znanosti na način da se točka 2. dopuni i glasi: «objave najmanje dva 
izvorna znanstvena rada, ili znanstvenu knjigu ili monografiju, ili im je odobren kvalifikacijski rad te 
sudjeluju na najmanje jednom znanstvenom skupu».  
 
Ad 11. 
 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara sugerira članovima Vijeća da izrade i dostave 
prijedloge novih studijskih programa te naglašava da je preporuka da studiji budu veći, 
interdisciplinarni odnosno zajednički joint programi nekoliko odjela, visokih učilišta ili instituta. 
Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović bi volio vidjeti takav studij iz arheologije, ali to neće proći jer ova 
država nema za to ni novaca ni ljudi. Preporuča svima da završe postojeće programe kao i prošle 
godine. 
Prorektorica napominje da postoje različiti fondovi iz kojih se mogu financirati takvi studiji i da 
možda druge znanosti imaju mogućnosti.  
 
 
Sjednica završena u 14,35 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.              prof. dr. sc. Danica Škara 
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