
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/09-01/67 

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

Zadar, 9. ožujka 2009. 

 

Z A P I S N I K 

 

IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2008./2009. 

održane 9. ožujka 2009. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13,00 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

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

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

znanja i prijenos informacija, 

3. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 

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

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

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

Hrvatske, 

7. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana, 

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

 

Odsutni ĉlanovi Vijeća:  
9. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 

10. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti. 

 

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: 

 

4a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Snjeţane RAĐA, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Učestalost štetnih navika 

učenika s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije" i imenovanje stručnog povjerenstva 

za obranu magistarskog rada 

 

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

disertacije Leni MIROŠEVIĆ, studentici poslijediplomskog studija Geografske osnove 

litoralizacije Hrvatske  

 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 

2008./2009., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Zvonimira 

VIDUŠINA, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod 

naslovom "Nastanak europskih zajednica i stav Jugoslavije prema njima od 1951. do 1957. 

godine" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 
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3. Odobrenje produljenja roka za završetak magistarskog studija Dariju JURIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

 

4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Darija JURIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme magistarskog rada 

pod naslovom "Karlobag u drugoj polovici XX. stoljeća" i imenovanje prof. dr. sc. Mithada 

Kozličića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

4a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Snjeţane RAĐA, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Učestalost štetnih 

navika učenika s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije" i imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

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

disertacije Leni MIROŠEVIĆ, studentici poslijediplomskog studija Geografske osnove 

litoralizacije Hrvatske, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

5. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Save MARKOVIĆA, pod 

naslovom "Stanovništvo srednjovjekovnog Bara", 

 

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

sc. Sande UGLEŠIĆ pod naslovom "Obrazovanje pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana u 

svjetlu zakonske regulative 20. stoljeća", 

 

7. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Ţeljke BEDIĆ, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Antropološka analiza osteološke građe bjelobrdskih populacija u međurječju Save, Dunava i 

Drave", 

 

8. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Martine ĈELHAR, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Naselja 

južne Liburnije u željezno doba", 

 

9. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Martine DUBOLNIĆ 

GLAVAN, studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

pod naslovom "Civitas Aenona, primjer romanizacije liburnske teritorijalne općine", 

 

10. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Ane JORDAN, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom 

području" i imenovanje komentora, 

 

11. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Vedrane JOVIĆ, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Razvoj 

urbanizma na prostoru rimske provincije Dalmacije od kasne antike prema srednjem vijeku", 

 

12. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Mione MILIŠA JAKŠIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Istraživanje, konzervacija, restauracija i prezentacija kamenih arheoloških artefakata iz 

crkve Sv. Petra u Dubrovniku", 

 

13. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Ankice ODŢA, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Eneolitičke osnove brončanog doba na području Bosne i Hercegovine", 
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14. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Mirele PAVLIĈIĆ, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Arheološka slika srednjovjekovlja Požeške kotline" , 

 

15. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Vlaste VYROUBAL, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Zdravlje 

i kvaliteta života starohrvatskih populacija u kontekstu socijalnog statusa", 

 

16. Prijedlog Upute za prijavu teme doktorskog rada Sveučilišta u Zadru, 

 

17. Razno.  

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika III. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Zvonimira VIDUŠINA, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Nastanak europskih zajednica i stav Jugoslavije prema 

njima od 1951. do 1957. godine" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog 

rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc.  Mithad Kozliĉić (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru. 

Ad 3.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je 

jednoglasno donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja studentu Dariju 

JURIĆU ponovnim upisom ĉetvrtog mentorskog semestra u akademskoj godini 2008./2009. 

 

Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Darija JURIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Karlobag u drugoj polovici XX. 

stoljeća" i imenovanju prof. dr. sc. Mithada Kozliĉića za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 

Ad 4a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Snjeţane RAĐA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom "Učestalost štetnih navika učenika s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije" i 

imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc.  Josip Vidaković (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Izet Hozo (Sveuĉilište u Splitu) i 

3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveuĉilište u Zadru). 

Ad 4b. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske 

jednoglasno je doneseno sljedeće rješenje: 

Studentici Leni MIROŠEVIĆ odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 

doktorata znanosti u akad. god. 2008./2009.  

 

Ad 5. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Save MARKOVIĆA, pod 

naslovom "Stanovništvo srednjovjekovnog Bara". 
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Ad 6. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Sande UGLEŠIĆ pod naslovom "Obrazovanje pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana u svjetlu 

zakonske regulative 20. stoljeća". 

 

Ad 7. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Ţeljke BEDIĆ, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Antropološka analiza osteološke građe bjelobrdskih populacija u međurječju Save, Dunava i 

Drave". 

 

Ad 8. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Martine ĈELHAR, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Naselja 

južne Liburnije u željezno doba". 

 

Ad 9. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Martine DUBOLNIĆ GLAVAN, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Civitas Aenona, primjer romanizacije liburnske teritorijalne općine". 

 

Ad 10.  

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Ane JORDAN, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Arheološka 

slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom području" i imenovanje 

komentora. 

 

Ad 11. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Vedrane JOVIĆ, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Razvoj 

urbanizma na prostoru rimske provincije Dalmacije od kasne antike prema srednjem vijeku". 

 

Ad 12. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Mione MILIŠA JAKŠIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Istraživanje, konzervacija, restauracija i prezentacija kamenih arheoloških artefakata iz crkve Sv. 

Petra u Dubrovniku". 

 

Ad 13. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Ankice ODŢA, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Eneolitičke 

osnove brončanog doba na području Bosne i Hercegovine". 

 

Ad 14. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Mirele PAVLIĈIĆ, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Arheološka 

slika srednjovjekovlja Požeške kotline" . 
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Ad 15. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije Vlaste VYROUBAL, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Zdravlje i 

kvaliteta života starohrvatskih populacija u kontekstu socijalnog statusa". 

 

Ad 16. 

 Vijeće je, uz izmjene i dopune, jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju Upute za 

prijavu tema doktorskog rada na Sveučilištu u Zadru. 
 

Ad 17. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica završena u 14,20 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


