
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA: 643-02/08-01/08 
URBROJ: 2198-1-79-15/08-02 
Zadar, 6. ožujka 2008. 

 
Z A P I S N I K 

 
V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2007./2008. 
održane 6. ožujka 2008. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13,15 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  
2. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
4. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 
5. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
6. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 
7. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana, 
8. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
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.  
 
 

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 recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Kristine MIOČIĆ, studentice 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Jezik mletačke kancelarije na Korčuli krajem XIV. stoljeća" i imenovanje prof. dr. sc. Ljerke 
Šimunković za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 
5b. Odobrenje nastavka studija te upisa u treću godinu studija i završetka studija izradom 

disertacije Draženu ŽEPINI, studentu poslijediplomskog studija Kultura i turizam,  
 

5c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane ČERKEZ, studentice 
poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Manipulacija medijima kao 
instrument političkog utjecaja", 

 
5d. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Snježane RAĐA, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Učestalost štetnih navika učenika 
s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije", 

 
5e. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Antonije MIHALJEVIĆ 

ŠPANJIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Popularna kultura mladih: sociološko istraživanje" i 
imenovanje prof. dr. sc. Anči Leburić za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 
7a. Prihvaćanje izvješća 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" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
7b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nevena 

DUVNJAKA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom 
"Sociološki aspekti prehrane u urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmoderni (na 
primjeru empirijskog istraživanja iz 2005.)" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije, 

 
7c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivice VIGATA pod naslovom 

"Jezik silbenskih dopreporodnih spomenika", 
 
7d. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Darija VUJEVIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Musterijenska 
kultura na istočnoj obali Jadrana" i imenovanje prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića za 
mentora pri izradi disertacije, 

 
7e. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tomislava FRLETE 

pod naslovom "Neotuđivost i imlikacija osobe i lica" i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu disertacije, 

 
7f. Zaključak Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam o Odluci Senata Sveučilišta u 

Zadru u predmetu prihvaćanja izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 
disertacije mr. sc. Gorana Radoša, odobrenju teme disertacije pod naslovom „Koncepti i 
modeli informacijskog obrazovanja u funkciji izgradnje društva znanja u Hrvatskoj“ i 
imenovanju prof. dr. sc. Đorđa Nadrljanskog za mentora pri izradi disertacije. 

 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2007./2008., 

 
2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivice LEOVCA, 

studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom 
"Višejezična povijest Luksemburga i luksemburški nacionalni jezik", 

 
3. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Vanje GAVRANA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Sociološki aspekti suodnosa religije i rata" i imenovanje dr. sc. Esada Ćimića, prof. 
emeritusa, za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Helene PETRINOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Film i vrijeme: neorealizam i njegove refleksije na hrvatsku kinematografiju" i 
imenovanje doc. dr. sc. Vinka Srhoja za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
5. Zamolba Jadranke KUNAC, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, za 

produljenje roka za predaju magistarskog rada, 
 

5a. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Kristine MIOČIĆ, studentice 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Jezik mletačke kancelarije na Korčuli krajem XIV. stoljeća" i imenovanje prof. dr. sc. Ljerke 
Šimunković za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  
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5b. Odobrenje nastavka studija te upisa u treću godinu studija i završetka studija izradom 
disertacije Draženu ŽEPINI, studentu poslijediplomskog studija Kultura i turizam,  

 
5c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane ČERKEZ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Manipulacija medijima kao 
instrument političkog utjecaja", 

 
5d. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Snježane RAĐA, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Učestalost štetnih navika učenika 
s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije", 

 
5e. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Antonije MIHALJEVIĆ 

ŠPANJIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Popularna kultura mladih: sociološko istraživanje" i 
imenovanje prof. dr. sc. Anči Leburić za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

6. Očitovanje Darka PERIŠE, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, na izvješća stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije pod 
naslovom "Rimsko-delmatski ratovi u svjetlu arheologije", 

 
7. Zamolba Vlaste KUČIŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, za 

produljenje roka za predaju doktorskog rada, 
 
7a. Prihvaćanje izvješća 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" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
7b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nevena 

DUVNJAKA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom 
"Sociološki aspekti prehrane u urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmoderni (na 
primjeru empirijskog istraživanja iz 2005.)" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije, 

 
7c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivice VIGATA pod naslovom 

"Jezik silbenskih dopreporodnih spomenika", 
 
7d. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Darija VUJEVIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Musterijenska 
kultura na istočnoj obali Jadrana" i imenovanje prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića za 
mentora pri izradi disertacije, 

 
7e. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tomislava FRLETE 

pod naslovom "Neotuđivost i imlikacija osobe i lica" i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu disertacije, 

 
7f. Zaključak Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam o Odluci Senata Sveučilišta u 

Zadru u predmetu prihvaćanja izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 
disertacije mr. sc. Gorana Radoša, odobrenju teme disertacije pod naslovom „Koncepti i 
modeli informacijskog obrazovanja u funkciji izgradnje društva znanja u Hrvatskoj“ i 
imenovanju prof. dr. sc. Đorđa Nadrljanskog za mentora pri izradi disertacije. 

 
8. Razno.  
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Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2007./08.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju većinskog pozitivnog izvješća Stručnog 
povjerenstva za ocjenu  magistarskog rada Ivice LEOVCA, studenta poslijediplomskog studija 
Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Višejezična povijest Luksemburga i 
luksemburški nacionalni jezik" i vraćanju predmeta Vijeću poslijediplomskog studija da predloži 
stručno povjerenstvo za obranu magistarskog rada.  

 
Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Vanje GAVRANA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Sociološki aspekti suodnosa religije i rata" i 
imenovanju dr. sc. Esada Ćimića, prof. emeritusa, za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Helene PETRINOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 
društvo, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Film i vrijeme: neorealizam i njegove 
refleksije na hrvatsku kinematografiju" i imenovanju doc. dr. sc. Vinka Srhoja za mentora pri 
izradi magistarskog rada. 

 
Ad 5. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku da se studentici Jadranki KUNAC odobri produženje roka za predaju 
magistarskog rada do 30. rujna 2008. godine. 
 
Ad 5a. 

Zbog nedoumica oko naslova teme magistarskog rada, jednoglasno je donesena odluka 
da se prof. dr. sc. Goranu Filipiju, prvom recenzentu sinopsisa magistarskog rada Kristine 
MIOČIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Jezik mletačke 
kancelarije na Korčuli krajem XIV. stoljeća" uputi dopis sa zamolbom da dostavi svoje izdvojeno 
izvješće. 

 
Ad 5b. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam  jednoglasno je doneseno 
sljedeće rješenje: 
Studentu Draženu ŽEPINI odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  
 
Ad 5c. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i društvo jednoglasno je donesena 
odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane ČERKEZ, pod 
naslovom "Manipulacija medijima kao instrument političkog utjecaja". Imenovano Stručno 
povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti 'Ivo Pilar', Zagreb)) i 
3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Dubrovniku).  

 
Ad 5d. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 
odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Snježane RAĐA pod 
naslovom "Učestalost štetnih navika učenika s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
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1. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc.  Izet Hozo (Sveučilište u Splitu) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 5e. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Antonije MIHALJEVIĆ ŠPANJIĆ, studentice poslijediplomskog studija 
Kultura i društvo, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Popularna kultura mladih: 
sociološko istraživanje" i imenovanju prof. dr. sc. Anči Leburić za mentoricu pri izradi 
magistarskog rada. 
 
Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Darka 
PERIŠE, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Rimsko-delmatski ratovi u svjetlu arheologije" i imenovanje 
akademika Nenada Cambija za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 7. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Zamolba Vlaste KUČIŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, za produljenje 
roka za predaju doktorskog rada. 
 
Ad 7a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća 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" i imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 7b. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nevena DUVNJAKA, 
studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Sociološki aspekti prehrane 
u urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmoderni (na primjeru empirijskog istraživanja iz 
2005.)" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 7c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivice VIGATA pod naslovom 
"Jezik silbenskih dopreporodnih spomenika". 
 
Ad 7d. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Darija VUJEVIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Musterijenska 
kultura na istočnoj obali Jadrana" i imenovanje prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića za 
mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 7e. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tomislava FRLETE 
pod naslovom "Neotuđivost i imlikacija osobe i lica" i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu disertacije. 
 
Ad 7f. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Zaključak Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam o Odluci Senata Sveučilišta u 
Zadru u predmetu prihvaćanja izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 
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disertacije mr. sc. Gorana Radoša, odobrenju teme disertacije pod naslovom „Koncepti i modeli 
informacijskog obrazovanja u funkciji izgradnje društva znanja u Hrvatskoj“ i imenovanju prof. 
dr. sc. Đorđa Nadrljanskog za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 8. 
 Prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skračić izvijestio je članove Vijeća o dinamici rada na 
Strategiji Sveučilišta. 

 
 
Sjednica završena u 14,00 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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