
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/09-01/240 

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

Zadar, 16. studenog 2009. 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 16. studenog 2009. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13.20 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  

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

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

Hrvatske, 

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

5. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

 

Odsutni ĉlanovi Vijeća:  
6. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 

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

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

Jadrana, 

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: 

 

6a.  Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu dorađenog magistarskog rada Maje 

JADREŠIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Grupni 

identitet kao determinanta organiziranja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

6b.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sonje VLAHEK, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Kultura i umjetnost u hrvatskom 

dnevnom tisku", 

 

6c.   Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih studija, 

 

7a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zorana BRUĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Komunikativni model učilišta za 

organizaciju kulturnih djelatnosti“, 

 

 

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., 
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2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Antonele PIVAC, studentice 

poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Kritička konstrukcija i 

autodestrukcija u dramskom opusu Pier Paola Pasolinija", 

 

3. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ankice BRALIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Latinske isprave hrvatskoga kralja 

Petra Krešimira IV, Jezična analiza s diplomatičkim osvrtom", 

 

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

disertacije Katarini ĆURKOVIĆ DENONA, studentici poslijediplomskog studija iz 

jezikoslovlja,  

 

5. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

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

god. 2009./2010., 

 

6a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu dorađenog magistarskog rada Maje 

JADREŠIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Grupni 

identitet kao determinanta organiziranja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

6b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sonje VLAHEK, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Kultura i umjetnost u hrvatskom 

dnevnom tisku", 

 

6c. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

7. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante MATANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Stilsko određenje Frontinova spisa 

DE AQUAEDUCTU URBIS ROMAE“, 

 

7a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zorana BRUĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Komunikativni model učilišta za 

organizaciju kulturnih djelatnosti“, 

 

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

Zadru, 

 

9. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Antonele PIVAC, studentice poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, pod 

naslovom "Kritička konstrukcija i autodestrukcija u dramskom opusu Pier Paola Pasolinija". 

Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Nedjeljka Balić-Niţić (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Ţivko Niţić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. prof. dr. sc. Ljerka Šimunković (Sveuĉilište u Splitu).  
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Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ankice BRALIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod 

naslovom "Latinske isprave hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV, Jezična analiza s diplomatičkim 

osvrtom". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. Akademik Branimir Glaviĉić, red. prof. u miru (Zadar),  

2. Dr. sc. Olga Perić, red. prof. u miru (Zagreb) i 

3. prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol (Sveuĉilište u Zagrebu).  

Ad 4.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno je 

donijelo sljedeće rješenje: 

Studentici Katarini ĆURKOVIĆ DENONA odobrava se nastavak poslijediplomskog studija 

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

 

Ad 5.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog magistarskog rada do 30. 

rujna 2010. godine sljedećim studentima: 

 

Zvonko LIOVIĆ 

Marija PEZIĆ. 

 

Ad 6. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa u I. semestar akad. god. 2009./10. 

kandidatu Mili MESIĆU. 

 

Ad 6a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

doraĊenog magistarskog rada Maje JADREŠIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 

društvo, pod naslovom "Grupni identitet kao determinanta organiziranja" i imenovanju struĉnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1.  prof. dr. sc. Nikola Skledar (Visoka škola za poslovanje i upravljanje s 

pravom javnosti „Baltazar A. Krĉelić“, Zaprešić),  

2.  dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus u miru i 

3.  prof. dr. sc. Mislav Kukoĉ (Sveuĉilište u Splitu).  

Ad 6b. 

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Sonje VLAHEK, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom "Kultura i umjetnost u hrvatskom dnevnom tisku". Imenovano Struĉno povjerenstvo je 

u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru),  

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

3. doc. dr. sc. Goran Pavel Šantek (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 6c. 

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: 

 

Ivo BABAJA 

Gordana KOVAĈEVIĆ 

Anita GRŢAN MARTINOVIĆ 

Magda PAŠALIĆ 

Marina RONĈEVIĆ. 
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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 Ivani CIKOJA. 

 

Ad 7. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante MATANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Stilsko određenje Frontinova spisa DE 

AQUAEDUCTU URBIS ROMAE“. 

 

Ad 7a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zorana BRUĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Komunikativni model učilišta za 

organizaciju kulturnih djelatnosti“. 

 

Ad 8. 

 Rasprava je odgođena za sljedeću sjednicu. 

Ad 9. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica završena u 13,30 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


