SVEUĈILIŠTE U ZADRU
KLASA: 643-02/09-01/251
URBROJ: 2198-1-79-15/09-02
Zadar, 8. prosinca 2009.
ZAPISNIK
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2009./2010.
održane 8. prosinca 2009. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13.05 sati.
Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:
1. prorektorica za studije i studentska pitanja, prof. dr. sc. Ana Proroković,
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. 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. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije
Hrvatske,
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.
Prorektorica prof. dr. sc. Ana Proroković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum.
Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektorica predlaže sljedeće nadopune
dnevnog reda:
2a.

Prihvaćanje izvješća 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" i imenovanje stručnog povjerenstva za
obranu magistarskog rada,

2b. Imenovanje drugog člana Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Damira
MEŠTROVA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga
kvalitete web stranica u promociji nacionalnih parkova Hrvatske",
2c. Prigovor na Odluku Vijeća poslijediplomskih studija i zamolba za produljenje roka za predaju
magistarskog rada Ive BABAJE, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i
kulture u dodiru,
2d. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ive BABAJE, studenta
poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme magistarskog
rada pod naslovom "Politički procesi kao informacijski fenomeni – O informacijskoj kakvoći
političkih procesa" i imenovanje prof. dr. sc. Nenada Zakošeka za mentora pri izradi
magistarskog rada,
2e. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Anite GRŢAN MARTINOVIĆ,
studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme
magistarskog rada pod naslovom "Interkulturalna analiza boja: engleski, hrvatski i talijanski
jezik" i imenovanje prof. dr. sc. Danice Škara za mentoricu pri izradi magistarskog rada,

2f. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos
informacija,
2g. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija
u akad. god. 2009./2010.,
2h. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih studija,
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god.
2009./2010.,
2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu dorađenog magistarskog rada Ranke
JEKNIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Kritika
nekih postavki modela 'nacionalne kulture' Geerta Hofstedea" i imenovanje stručnog
povjerenstva za obranu magistarskog rada,
2a. Prihvaćanje izvješća 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" i imenovanje stručnog povjerenstva
za obranu magistarskog rada,
2b. Imenovanje drugog člana Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Damira
MEŠTROVA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga
kvalitete web stranica u promociji nacionalnih parkova Hrvatske",
2c. Prigovor na Odluku Vijeća poslijediplomskih studija i zamolba za produljenje roka za predaju
magistarskog rada Ive BABAJE, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i
kulture u dodiru,
2d. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ive BABAJE, studenta
poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme
magistarskog rada pod naslovom "Politički procesi kao informacijski fenomeni – O
informacijskoj kakvoći političkih procesa" i imenovanje prof. dr. sc. Nenada Zakošeka za
mentora pri izradi magistarskog rada,
2e. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Anite GRŢAN
MARTINOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u
dodiru, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Interkulturalna analiza boja:
engleski, hrvatski i talijanski jezik" i imenovanje prof. dr. sc. Danice Škara za mentoricu pri
izradi magistarskog rada,
2f. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija
u akad. god. 2009./2010.,
2g. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih studija,
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru
3.

Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr.
sc. Katice BALENOVIĆ pod naslovom "Kategorija određenosti i neodređenosti u
međujeziku hrvatskih osnovnoškolskih učenika engleskoga kao stranog jezika",
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4.

Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr.
sc. Marijane JAVORNIK ĈUBRIĆ pod naslovom "Podučavanje engleskog jezika pravne
struke u Hrvatskoj: pogled u prošlost i budućnost",

5.

Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i
prijenos informacija,

6.

Razno.

Ad 1.
Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća
poslijediplomskih studija u akad. god. 2009./10.
Ad 2.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća struĉnog povjerenstva za ocjenu
magistarskog rada Ranke JEKNIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod
naslovom "Kritika nekih postavki modela 'nacionalne kulture' Geerta Hofstedea" i imenovanju
struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:
1. prof. dr. sc. Rade Kalanj (Sveuĉilište u Zagrebu),
2. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (Sveuĉilište u Zagrebu) i
3. prof. dr. sc. Nikola Skledar (Visoka škola za poslovanje i upravljanje s
pravom javnosti „Baltazar A. Krĉelić“, Zaprešić).
Ad 2a.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća 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" i
imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 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).
Ad 2b.
Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Josipa Vidakovića za drugog
ĉlana Struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Damira MEŠTROVA, studenta
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga kvalitete web stranica u
promociji nacionalnih parkova Hrvatske", umjesto prof. dr. sc. Bogomira Horvata koji je otkazao
ĉlanstvo u navedenom povjerenstvu, tako da Struĉno povjerenstvo ĉine:
1. prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić (Sveuĉilište u Zagrebu),
2. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveuĉilište u Zadru) i
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveuĉilište u Zadru).
Ad 2c.
Jednoglasno je donesena odluka da se prigovor na Rješenje Vijeća poslijediplomskih
studija i zamolba za produljenje roka za predaju magistarskog rada studenta Ive BABAJE vrati
Vijeću poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru na oĉitovanje.
Ad 2d.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu
magistarskog rada Ive BABAJE, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i
kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Politički procesi kao
informacijski fenomeni – O informacijskoj kakvoći političkih procesa" i imenovanju prof. dr. sc.
Nenada Zakošeka za mentora pri izradi magistarskog rada.
Ad 2e.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu
magistarskog rada Anite GRŢAN MARTINOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija
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Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom
"Interkulturalna analiza boja: engleski, hrvatski i talijanski jezik" i imenovanju prof. dr. sc.
Danice Škara za mentoricu pri izradi magistarskog rada.
Ad 2f.
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos
informacija, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa u V. semestar akad. god.
2009./2010., uz priznavanje 120 ECTS bodova s prethodnog studija, te uz uvjet polaganja
razlikovnih ispita Informacijsko društvo i Teorija informacijske znanosti do upisa u VI. semestar,
sljedećim kandidatima:
1. mr. sc. Dubravka Kolić
2. mr. sc. Damir Maksimović.
Ad 2g.
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 2010. godine studentici Marini KUZMANIĆ PETREŠ.
Ad 3.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr.
sc. Katice BALENOVIĆ pod naslovom "Kategorija određenosti i neodređenosti u međujeziku
hrvatskih osnovnoškolskih učenika engleskoga kao stranog jezika".
Ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr.
sc. Marijane JAVORNIK ĈUBRIĆ pod naslovom "Podučavanje engleskog jezika pravne struke u
Hrvatskoj: pogled u prošlost i budućnost".
Ad 5.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos
informacija.
Ad 6.
Nije bilo prijedloga za raspravu.

Sjednica završena u 13,45 sati.

Zapisnik sastavila:
Danijela Gašparović, prof.

Zamjenica predsjednika Vijeća poslijediplomskih studija:
Prof. dr. sc. Ana Proroković
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