
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-241/2-2007. 
Zadar, 11. prosinca 2007. 

 
Z A P I S N I K 

 
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2007./2008. 
održane 11. prosinca 2007. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 11,10 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, 
6. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 
7. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
8. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
9. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 
 
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 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" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu 

 
5b. Studentske zamolbe za produljenje roka za završetak studija 
 
5c. Očitovanje Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam na prigovor studentice 

Snježane ĐORĐEVIĆ na izvješće drugog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 
rada pod naslovom “Uloga novinara lokalnog radija u razvoju sustava javnog komuniciranja 
Republike Hrvatske“ 

 
8a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mirjane PEHAR 

pod naslovom "Slika zemalja njemačkoga govornog prostora u hrvatskim udžbenicima 
njemačkoga jezika 19. i 20. stoljeća" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

 
8b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Srećka FAVRE, studenta 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom "Prostorna 
obilježja hrvatskog Jadrana kao komparativna prednost za razvoj nautičkog turizma" 

 
 
 
 
 



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. 
2007./2008., 

 
2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Bernarda 

MIOČIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga 
interneta u odnosima s javnošću" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu, 

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

disertacije Ivani JAKIĆ, studentici poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva,  
 

4. Predstavka Jadranke MARTIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 

5. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog Jadrana u akad. 
god. 2007./2008., 

 
5a. Prihvaćanje izvješća 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" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu, 

 
5b. Studentske zamolbe za produljenje roka za završetak studija, 
 
5c. Očitovanje Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam na prigovor studentice 

Snježane ĐORĐEVIĆ na izvješće drugog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 
rada pod naslovom “Uloga novinara lokalnog radija u razvoju sustava javnog komuniciranja 
Republike Hrvatske“, 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

6. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Lidije ŠTRMELJ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Usporedba 
prijevoda Evanđelja po Ivanu s latinskog na staroengleski i srednjoengleski jezik" i 
imenovanje prof. dr. sc. Dore Maček za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
7. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Vlaste 

KUČIŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme disertacije 
pod naslovom "Translator kao medij interkulturalne komunikacije – Teorijski i komunikološki 
aspekt" i imenovanje prof. dr. sc. Pavla Mikića za mentora pri izradi disertacije, 

 
8. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Vedrane DELONGA pod naslovom "Latinski epigrafički spomenici u 
ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji i Istri (s dodatkom južnojadranskih sklavinija Zahumlja, 
Travunije i Duklje)", 

 
8a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mirjane PEHAR 

pod naslovom "Slika zemalja njemačkoga govornog prostora u hrvatskim udžbenicima 
njemačkoga jezika 19. i 20. stoljeća" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

 
8b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Srećka FAVRE, studenta 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom "Prostorna 
obilježja hrvatskog Jadrana kao komparativna prednost za razvoj nautičkog turizma" 

 
9. Rasprava o reformi poslijediplomskih studija, 
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10. Razno.  
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2007./08.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Bernarda MIOČIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
pod naslovom "Uloga interneta u odnosima s javnošću" i imenovanju stručnog povjerenstva za 
obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Mario Plenković (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3.  
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva  jednoglasno 

je doneseno sljedeće rješenje: 
Studentici Ivani JAKIĆ odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  
 
Ad 4. 

Na prijedlog poslijediplomskog studija Kultura i turizam, a nakon što su se stekli traženi 
uvjeti, studentici Jadranki Martić odobrava se izbor dr. sc. Maria Plenkovića, redovnog 
profesora na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za mentora pri izradi magistarskog 
rada. Vijeće poslijediplomskog studija dužno je studentici imenovati stručno povjerenstvo za 
ocjenu teme magistarskog rada. 
 
Ad 5. 

Na prijedlog vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 
jednoglasno su donesene sljedeće odluke: 
Odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana u akademskoj godini 2007./08., uz uvjet dostavljanja potvrde o poznavanju dvaju 
stranih svjetskih jezika do upisa, sljedećim kandidatima: 

 
Željki Bedić 
Martini Čelhar 
Martini Dubolnić 
Ani Jordan 
Vedrani Jović  
Mioni Miliša Jakšić 
Ankici Odža 
Andrijani Pravidur  
Vlasti Vyroubal. 
 
Ne odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana u akademskoj godini 2007./08., zbog neudovoljavanja propisanim uvjetima, sljedećim 
kandidatima: 

 
Marinu Čurkoviću 
Maji Čuka 
Marijani Korunek 
Antonu Lulgjuraju 
Mati Parici. 

 
Ne odobrava se upis u V. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana u akademskoj godini 2007./08., zbog neudovoljavanja propisanim uvjetima, kandidatu 
Milunu Garčeviću. 

 3



Ad 5a. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća 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" i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 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 5b. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku o odobrenju obnavljanje prava studiranja ponovnim upisom 
četvrtog mentorskog semestra u akademskoj godini 2007./2008. sljedećim studentima: 
 
SPOMENKA JURIĆ 
NIKŠA MENDEŠ 
IVAN VIDOVIĆ 
 
Ad 5c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju očitovanja Vijeća poslijediplomskog 
studija Kultura i turizam na prigovor studentice Snježana ĐORĐEVIĆ na izvješće drugog člana 
Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada pod naslovom “Uloga novinara lokalnog 
radija u razvoju sustava javnog komuniciranja Republike Hrvatske“ te studenticu upućuje na 
doradu magistarskog rada prema uputama imenovanog Stručnog povjerenstva za ocjenu. 
 
Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Lidije ŠTRMELJ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Usporedba prijevoda 
Evanđelja po Ivanu s latinskog na staroengleski i srednjoengleski jezik" i imenovanje prof. dr. sc. 
Dore Maček za mentoricu pri izradi disertacije.  
 
Ad 7. 

Nakon kraće rasprave o potrebi prilagodbe dijela naslova hrvatskom jeziku, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Vlaste 
KUČIŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme disertacije pod 
naslovom "Prevoditelj kao posrednik interkulturalne komunikacije – Teorijski i komunikološki 
aspekt" i imenovanje prof. dr. sc. Pavla Mikića 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. Vedrane DELONGA pod naslovom "Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj 
Dalmaciji i Istri (s dodatkom južnojadranskih sklavinija Zahumlja, Travunije i Duklje)". 
 
Ad 8a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mirjane PEHAR pod 
naslovom "Slika zemalja njemačkoga govornog prostora u hrvatskim udžbenicima njemačkoga 
jezika 19. i 20. stoljeća" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 8b. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Srećka FAVRE, studenta 
poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom "Prostorna 
obilježja hrvatskog Jadrana kao komparativna prednost za razvoj nautičkog turizma". 
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Ad 9. 
 Nije bilo rasprave.  
 
Ad 10. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica završena u 12,00 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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