SVEUČILIŠTE U ZADRU
Broj: DG-01-05-172/2-2007.
Zadar, 20. studenog 2007.
ZAPISNIK
II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2007./2008.
održane 20. studenog 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. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva,
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja,
4. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Arheologija
istočnog Jadrana,
5. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti,
Odsutni članovi Vijeća:
6. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo,
7. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije
Hrvatske,
8. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u
dodiru,
9. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam,
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:
5a. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Vanje GAVRANA, studenta
poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom
"Ubijati u ime Boga?" i imenovanje dr. sc. Esada Ćimića, prof. emeritusa, za mentora pri izradi
magistarskog rada
5b. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivane KARDUM GOLEŠ,
studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, odobrenje teme magistarskog rada pod
naslovom "Hibridnost u djelima Salmana Rushdieja" i imenovanje prof. dr. sc. Stipe Grgasa za
mentora pri izradi magistarskog rada
9a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zdravka ŠORĐANA,
studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Verbalna komunikacija i
duhovni svijet (spo)razumijevanja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije
9b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija
mr. sc. Marije BENIĆ PENAVA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Privreda južne
Dalmacije u međuratnom razdoblju (1918.-1941.)" i imenovanje doc. dr. sc. Tonća Šitina za
mentora 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.
2007./2008.,
2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sande UGLEŠIĆ, studentice
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Hrvatsko pučko školstvo
od 1869. do 1941. u svjetlu pozitivnog zakonodavstva",
3. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Antonije MIHALJEVIĆ
ŠPANJIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog
rada pod naslovom "Popularna kultura mladih: sociološko istraživanje" i imenovanje prof. dr. sc.
Anči Leburić za mentoricu pri izradi magistarskog rada,
4. Zamolba Suzane JURIN za prijelaz na poslijediplomski doktorski studij iz jezikoslovlja,
5. Studentske zamolbe za produljenje roka za završetak studija/predaju izrađenog magistarskog rada,
5a. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Vanje GAVRANA, studenta
poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom
"Ubijati u ime Boga?" i imenovanje dr. sc. Esada Ćimića, prof. emeritusa, za mentora pri izradi
magistarskog rada
5b. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivane KARDUM GOLEŠ,
studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, odobrenje teme magistarskog rada pod
naslovom "Hibridnost u djelima Salmana Rushdieja" i imenovanje prof. dr. sc. Stipe Grgasa za
mentora pri izradi magistarskog rada
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru
6. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Veljka
MIJIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme disertacije pod
naslovom "Komunikacijski aspekti gospodarskog razvoja post-konfliktnih područja Europe kroz
ulogu konzultanata" i imenovanje prof. dr. sc. Josipa Senečića za mentora pri izradi disertacije,
7. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Arsena
DUPLANČIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje
teme disertacije pod naslovom "Pomorski Split XVIII. stoljeća" i imenovanje dr. sc. Stanislava
Piplovića, znan. suradnika u miru, za mentora pri izradi disertacije,
8. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.
Daria VUJEVIĆA pod naslovom "Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana",
9. Studentske zamolbe za produljenje roka za završetak studija/predaju izrađene disertacije,
9a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zdravka ŠORĐANA,
studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Verbalna komunikacija i
duhovni svijet (spo)razumijevanja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije,
9b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija
mr. sc. Marije BENIĆ PENAVA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Privreda južne
Dalmacije u međuratnom razdoblju (1918.-1941.)" i imenovanje doc. dr. sc. Tonća Šitina za
mentora pri izradi disertacije,
10. Reforma poslijediplomskih studija,
11. Razno.
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Ad 1.
Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća
poslijediplomskih studija u akad. god. 2007./08.
Ad 2.
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva jednoglasno
je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sande
UGLEŠIĆ pod naslovom "Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu pozitivnog
zakonodavstva". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:
1. dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru,
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru) i
3. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveučilište u Zadru).
Ad 3.
Jednoglasno je donesena odluka da se prof. dr. sc. Nikoli Skledaru, drugom recenzentu
sinopsisa magistarskog rada Antonije MIHALJEVIĆ ŠPANJIĆ, studentice poslijediplomskog
studija Kultura i društvo, pod naslovom "Popularna kultura mladih: sociološko istraživanje"
uputi dopis sa zamolbom da dostavi svoje izdvojeno izvješće.
Ad 4.
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno
donijelo odluku da se Suzani JURIN, studentici poslijediplomskog doktorskog studija iz
jezikoslovlja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odobri prijelaz na poslijediplomski doktorski
studij iz jezikoslovlja Sveučilišta u Zadru i upis treće godine doktorskog studija u akad. godini
2007./2008.
Ad 5.
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:
MARINA KUZMANIĆ PETREŠ
HELENA PETRINOVIĆ
MAJA SIRIŠČEVIĆ
MAJA VUJANIĆ
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno
donijelo odluku da se studentu MARIJU KRAJINOVIĆU odobri obnavljanje prava studiranja
ponovnim upisom četvrtog mentorskog semestra u akademskoj godini 2007./2008.
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je
jednoglasno donijelo odluku da se studentu FRANKU MARNIKI odobri obnavljanje prava
studiranja ponovnim upisom četvrtog mentorskog semestra u akademskoj godini 2007./2008.
Ad 5a.
Jednoglasno je donesena odluka da se izvješće o sinopsisu magistarskog rada Vanje
GAVRANA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Ubijati u ime
Boga?" vrati članovima Stručnog povjerenstva kako bi detaljnije obrazložili svoju ocjenu, uz
sugestiju da bi naslov magistarskog rada morao biti znanstveno eksplicitan.
Ad 5b.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu
magistarskog rada Ivane KARDUM GOLEŠ, studentice poslijediplomskog studija iz
književnosti, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Hibridnost u djelima Salmana
Rushdieja" i imenovanju prof. dr. sc. Stipe Grgasa za mentora pri izradi magistarskog rada.
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Ad 6.
Jednoglasno je donesena odluka da se izvješće o sinopsisu disertacije mr. sc. Veljka
MIJIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Komunikacijski
aspekti gospodarskog razvoja post-konfliktnih područja Europe kroz ulogu konzultanata" vrati
članovima Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu navedenog sinopsisa disertacije radi
izjašnjavanja o prijedlogu naslova.
Ad 7.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Arsena
DUPLANČIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje
teme disertacije pod naslovom "Pomorski Split u XVIII. stoljeću" i imenovanje dr. sc. Stanislava
Piplovića, znan. suradnika u miru, za mentora pri izradi disertacije.
Ad 8.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr.
sc. Daria VUJEVIĆA pod naslovom "Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana" u
sljedećem sastavu:
1. prof. dr. sc. Zdenko Brusić, predsjednik stručnog povjerenstva
2. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, član (mentor),
3. prof. dr. sc. Sineva Kukoč, član.
Ad 9.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Studentske zamolbe za produljenje roka za završetak doktorskog studija/predaju izrađene
disertacije.
Ad 9a.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zdravka ŠORĐANA,
studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Verbalna komunikacija i
duhovni svijet (spo)razumijevanja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, uz
sugestiju kandidatu da u naslovu disertacije izostavi zagrade.
Ad 9b.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog
studija mr. sc. Marije BENIĆ PENAVA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Privreda
južne Dalmacije u međuratnom razdoblju (1918.-1941.)" i imenovanje doc. dr. sc. Tonća Šitina za
mentora pri izradi disertacije.
Ad 10.
Nakon što je prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skračić izložio članovima Vijeća prijedlog tema
koje bi se trebale raspraviti na tematskoj sjednici o doktorskim studijima na Sveučilištu, zaključeno je
da bi najbolji termin za zakazivanje navedene sjednice bio oko 15. siječnja 2008. godine.
Ad 11.
Nije bilo prijedloga za raspravu.
Sjednica završena u 14,15 sati.
Zapisnik sastavila:
Danijela Gašparović, prof.

Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija:
Prof. dr. sc. Vladimir Skračić
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