
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/199 

URBROJ: 2198-1-79-15/11-02 

Zadar, 20. lipnja 2011. 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 20. lipnja 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 12.10 sati. 

 

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

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

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

Hrvatske, 

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

Jadrana, 

 

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

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

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

dodiru, 

10. prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, voditeljica Združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja 

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

 

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 dopune 

dnevnog reda: 

 

3a.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sanje MARINOV, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom „Uloga malog 

specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog jezika struke“, 

 

3b. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Dajane ANTUNOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom „Motiv krivnje, kazne i 

ispaštanja u djelima Franza Kafke“, 

 

7a. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Željka STEPANIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Povijest stvaranja 

hrvatskoga pomorskog nazivlja u 19. i 20. stoljeću“, 

 

7b.  Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Slave GRGIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam pod naslovom „Načini komuniciranja u vremenu 

1882. god. do 1906. god. na primjeru službene i neslužbene korespondencije između župe 

Bosansko Grahovo i Banjalučke biskupije“, 

 

7c. Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij 

Humanističke znanosti u akad. god. 2011./2012., 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2010./2011., 

 

2. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivane CIKOJA, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Djelovanje novih medija na proces suvremenog srednjoškolskog odgoja i obrazovanja" i 

imenovanje prof. dr. sc. Nenada Preloga za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

3. Isprika Vijeću i molba Snježane ĐORĐEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 

turizam, za imenovanje novog mentora, 

 

3a.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sanje MARINOV, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom „Uloga 

malog specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog jezika struke“, 

 

3b. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Dajane ANTUNOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom „Motiv krivnje, kazne i 

ispaštanja u djelima Franza Kafke“, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

4. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Irene RADIĆ ROSSI pod 

naslovom „Problematika prapovijesnih i antičkih arheoloških nalazišta u hrvatskom 

podmorju“, 

 

5. Imenovanje komentorice Maji KUZMANIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti, 

 

6. Molba mr. sc. Zinete LAGUMDŽIJA za imenovanje novog mentora pri izradi disertacije 

izvan doktorskog rada pod naslovom „Refleksivnost kao komunikativno-pragmatička 

kategorija u političkom izvješćivanju. Na primjeru njemačkih dnevnih novina“, 

 

7. Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij 

Arheologija istočnog Jadrana u akad. god. 2011./2012. 

 

7a.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Željka STEPANIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Povijest stvaranja 

hrvatskoga pomorskog nazivlja u 19. i 20. stoljeću“, 

 

7b.  Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Slave GRGIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam pod naslovom „Načini komuniciranja u 

vremenu 1882. god. do 1906. god. na primjeru službene i neslužbene korespondencije između 

župe Bosansko Grahovo i Banjalučke biskupije“, 

 

7c. Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij 

Humanističke znanosti u akad. god. 2011./2012., 

 

8. Rasprava o dvojnim doktoratima, 

 

9. Razno. 
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Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Ivane CIKOJA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Djelovanje novih medija na proces 

suvremenog srednjoškolskog odgoja i obrazovanja" i imenovanju prof. dr. sc. Nenada Preloga za 

mentora pri izradi magistarskog rada.  

 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju isprike Snježane ĐORĐEVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, te upućivanju njezine molbe za imenovanje novog 

mentora Vijeću poslijediplomskog studija Kultura i turizam na očitovanje. 

 

Ad 3a. 

Jednoglasno je donesena odluka da se prijedlog stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Sanje MARINOV, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom „Uloga malog specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog 

jezika struke“ vrati Vijeću poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru  

uz traženje objašnjenja zašto mentorica nije član stručnog povjerenstva. 

 

Ad 3b. 

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Dajane ANTUNOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, 

pod naslovom „Motiv krivnje, kazne i ispaštanja u djelima Franza Kafke“. Imenovano Stručno 

povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić (Sveučilište u Splitu),  

2. prof. dr. sc. Slavija Kabić (Sveučilište u Zadru) i 

3. doc. dr. sc. Goran Lovrić (Sveučilište u Zadru). 

Ad 4. 

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

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Irene RADIĆ ROSSI pod 

naslovom „Problematika prapovijesnih i antičkih arheoloških nalazišta u hrvatskom podmorju“. 

 

Ad 5. 

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

Imenovanje komentorice Maji KUZMANIĆ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti. 

 

Ad 6. 

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

Razrješenje prof. dr. sc. Željke MATULINA, mentorice i doc. dr. sc. Zrinke ĆORALIĆ, 

komentorice i imenovanje prof. dr. sc. Mirka GOJMERCA za novog mentora pri izradi 

disertacije mr. sc. Zinete LAGUMDŽIJA pod naslovom „Refleksivnost kao komunikativno-

pragmatička kategorija u političkom izvješćivanju. Na primjeru njemačkih dnevnih novina“. 

 

Ad 7. 

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

Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij 

Arheologija istočnog Jadrana u akad. god. 2011./2012. 

 

Ad 7a.   

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Željka STEPANIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Povijest stvaranja 

hrvatskoga pomorskog nazivlja u 19. i 20. stoljeću“. 

 

Ad 7b.   

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Slave GRGIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam pod naslovom „Načini komuniciranja u vremenu 

1882. god. do 1906. god. na primjeru službene i neslužbene korespondencije između župe Bosansko 

Grahovo i Banjalučke biskupije“. 

 

Ad 7c.   

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

Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij 

Humanističke znanosti u akad. god. 2011./2012. 

 

Ad 8. 

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

Prijedlog Pravilnika o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti (Cotutelle de thèse). 

 

Ad 9. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica završena u 12.40 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


