
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/18 

URBROJ: 2198-1-79-15/11-03 

Zadar, 21. siječnja 2011. 

Z A P I S N I K 

 

IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2010./2011. 

održane 21. siječnja 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 11.30 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

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

2. doc. dr. sc. Josip Faričić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Geografske osnove 

litoralizacije Hrvatske, 

3. prof. dr. sc. Emil Hilje, voditelj poslijediplomskog studija Humanističke znanosti, 

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. Brunislav Marijanović, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, 

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

 

Odsutni ĉlanovi Vijeća:  
8. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

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

10. 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 dopunu 

dnevnog reda: 

 

2a. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima  u 

akad. god. 2010./2011., 

 

3a.  Imenovanje mentora Lani BOŠNJAK, studentici poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

 

3b.  Imenovanje mentora i komentora mr. sc. Aniti PAPIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija Društvo znanja i prijenos informacija, 

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2010./2011., 

 

2.    Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Graditeljsko nasljeđe, odobrenje teme magistarskog rada pod 

naslovom "Kamena plastika na srednjovjekovnim građevinama u Splitu - Grbovi" i imenovanje 

dr. sc. Tomislava Marasovića, prof. emeritusa, za mentora pri izradi magistarskog rada,  



 2 

2a.     Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima  u 

akad. god. 2010./2011., 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

3.   Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tihomira ZOVKA pod 

naslovom „Hrvatski narodni preporod na tlu Hercegovine (1840.-1914.)“, 

 

3a.     Imenovanje mentora Lani BOŠNJAK, studentici poslijediplomskog doktorskog studija Društvo   

znanja i prijenos informacija, 

 

3b.    Imenovanje mentora i komentora mr. sc. Aniti PAPIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija Društvo znanja i prijenos informacija, 

 

4. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika III. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2010./11.  

 

Ad 2.  

  Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, studenta poslijediplomskog studija Graditeljsko nasljeđe, i 

vraćanju prijedloga teme magistarskog rada pod naslovom "Kamena plastika na 

srednjovjekovnim građevinama u Splitu - Grbovi" studentu na doradu sukladno uputama 

recenzenata. 

 

Ad 2a. 

Zbog kratkog vremenskog roka za poĉetak nastave, Vijeće je jednoglasno donijelo 

odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među 

kontinentima u zimskom semestru akad. god. 2010./11., uz uvjet da Vijeće poslijediplomskog 

doktorskog studija Jadran – poveznica među kontinentima naknadno dostavi odluku o prijemu 

kandidata/kandidatkinja: 

 

DOLORES BARIĆ 

ALEKSANDAR ĆATIĆ 

LINDA JURIŠIĆ 

BRANKO KASALO 

DUŠKO MARUŠIĆ 

NIKŠA RADAN 

ZDENKO SIKIRIĆ. 

 

Ad 3. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tihomira ZOVKA pod 

naslovom „Hrvatski narodni preporod na tlu Hercegovine (1840.-1914.)“. 

 

Ad 3a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog za imenovanje mentora studentici 

Lani BOŠNJAK vrati Vijeću poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija uz molbu da dostavi novi prijedlog s mentorom izabranim u zvanje iz odgovarajućeg 

znanstvenog podruĉja i polja. 

 

Ad 3b. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Imenovanje mentora i komentora mr. sc. Aniti PAPIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog 

studija Društvo znanja i prijenos informacija. 

 

Ad 4. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica završena u 11.50 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


