
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/09-01/92 

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

Zadar, 8. travnja 2009. 

 

Z A P I S N I K 

 

V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveuĉilišta u Zadru u akad. god. 2008./2009. 

odrţane 8. travnja 2009. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s poĉetkom u 13,05 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

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

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 Kozliĉić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

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

Hrvatske, 

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

 

Odsutni ĉlanovi Vijeća:  
7. prof. dr. sc. Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

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

9. prof. dr. sc. Helena Periĉić, voditeljica poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti. 

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

dodiru, 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Sluţbe poslijediplomskih studija.  

 

 

Prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skraĉić otvara sjednicu, pozdravlja nazoĉne i utvrĊuje 

kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaţe sljedeću nadopunu 

dnevnog reda: 

 

7a. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Damira 

MAKSIMOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom 

"Uloga tiskanih medija u oblikovanju identiteta turizma šibenskog kotara do Prvog svjetskog 

rata" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 

7b. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Katice 

BALENOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, pod naslovom "Motivacija odraslih učenika engleskog jezika u kontekstu 

globalizacije" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 

7c. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija u 

akad. god. 2008./2009. 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

7d. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Barbare VODANOVIĆ pod 

naslovom "Izražavanje rodbinskih veza kod asufiksalnih prezimena u francuskom jeziku" 

 

7e. Imenovanje komentora pri izradi disertacije mr. sc. Veljku MIJIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam 
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D n e v n i   r e d: 

 

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

2008./2009., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke KUNAC, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Novi modeli 

komuniciranja u maloprodajnom bankarstvu" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

3. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vlahe 

KOVAĈEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom 

"Kršćanski katolički ethos u postmoderni" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

4. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Maje JADREŠIN, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Grupni identitet kao 

determinanta organiziranja" , 

 

5. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Edite KLOBUĈAR, 

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

"Anglizmi u imenima tvrtki gospićkoga kraja u kontekstu globalizacije", 

 

6. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije DEJANOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Karnevali u promociji 

hrvatskog turizma", 

 

7. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Damira MEŠTROVA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga kvalitete web 

stranica u promociji nacionalnih parkova Hrvatske", 

 

7a. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Damira 

MAKSIMOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom 

"Uloga tiskanih medija u oblikovanju identiteta turizma šibenskog kotara do Prvog svjetskog 

rata" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 

7b. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Katice 

BALENOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, pod naslovom "Motivacija odraslih učenika engleskog jezika u kontekstu 

globalizacije" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 

7c. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija u 

akad. god. 2008./2009. 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

7d. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Barbare VODANOVIĆ pod 

naslovom "Izražavanje rodbinskih veza kod asufiksalnih prezimena u francuskom jeziku" 

 

7e. Imenovanje komentora pri izradi disertacije mr. sc. Veljku MIJIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam 

 

8. Rasprava o poslijediplomskim doktorskim studijima na Sveuĉilištu u Zadru. 

 

9. Razno. 
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Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika IV. 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 Jadranke KUNAC, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

pod naslovom "Novi modeli komuniciranja u maloprodajnom bankarstvu" i imenovanju struĉnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc.  Marijan Cingula (Sveuĉilište u Zagrebu),  

2. prof. dr. sc. Mario Plenković (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru). 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Vlahe KOVAĈEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 

pod naslovom "Kršćanski katolički ethos u postmoderni" i imenovanju struĉnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Nikola Skledar (Visoka škola za poslovanje i upravljanje s 

pravom javnosti „Baltazar A. Krĉelić“, Zaprešić),  

2. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus u miru i 

3. prof. dr. sc. Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb).  

Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Maje JADREŠIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod 

naslovom "Grupni identitet kao determinanta organiziranja" te se završni rad vraća 

kandidatkinji na doradu. 

 

Ad 5. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru 

jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 

rada Edite KLOBUĈAR, pod naslovom "Anglizmi u imenima tvrtki gospićkoga kraja u kontekstu 

globalizacije". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Sanja Ĉurković Kalebić (Sveuĉilište u Splitu),  

2. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveuĉilište u Splitu) i 

3. prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 6. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije DEJANOVIĆ, 

pod naslovom "Karnevali u promociji hrvatskog turizma". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u 

sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinĉić (Institut za meĊunarodne odnose, 

Zagreb),  

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

3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 7. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Damira MEŠTROVA, 

pod naslovom "Uloga kvalitete web stranica u promociji nacionalnih parkova Hrvatske". 

Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić (Sveuĉilište u Zagrebu),  

2. prof. dr. sc. Bogomir Horvat (Sveuĉilište u Mariboru, Slovenija) i 

3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveuĉilište u Zadru).  
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Ad 7a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Damira MAKSIMOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i 

turizam, pod naslovom "Uloga tiskanih medija u oblikovanju identiteta turizma šibenskog kotara 

do Prvog svjetskog rata" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u 

sljedećem sastavu:  

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

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

3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru). 

Ad 7b. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Katice BALENOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Motivacija odraslih učenika engleskog jezika u kontekstu 

globalizacije" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem 

sastavu:  

1. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveuĉilište u Splitu),  

2. prof. dr. sc. Sanja Ĉurković Kalebić (Sveuĉilište u Splitu) i 

3. doc. dr. sc. Lelija Soĉanac (Sveuĉilište u Zagrebu). 

Ad 7c. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija, jednoglasno je donesena sljedeća odluka: 

 

I. Odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i 

prijenos informacija u akademskoj godini 2008./09. sljedećim kandidatima: 

 

1. Dimzov Snjeţana 

2. Duić Mirko 

3. Feldvari Kristina 

4. Gavranović Drahomira 

5. Golenko Dajana 

6. Jakopec Tomislav 

7. Kristek Andrej 

8. Pandurov Vera 

9. Petković Siniša 

10. Plavšić Andrea 

11. Radin Maĉukat Sanja 

12. Rakonić Ivana 

13. Stanarević Snjeţana 

14. Šebo Ana 

15. Špoljarić Marjana 

16. Tingle Jasna 

17. Topić Nada 

 

II. Odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i 

prijenos informacija u akademskoj godini 2008./09., uz uvjet polaganja razlikovnih ispita 

Informacijsko pretraživanje i Informacijsko društvo do upisa u II. semestar, sljedećim 

kandidatima: 

 

1. Bošnjak Lana 

2. Ĉovo Irena 

3. Jadrešin Maja (nakon stjecanja magisterija znanosti kandidatkinji se odobrava upis u V. 

semestar uz priznavanje 120 ECTS bodova s prethodnog studija) 

4. Premuţ Silvije 

5. Radić Branka 

6. Ţivković Irena 
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III. Odobrava se Eleni Corradini upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog 

studija Društvo znanja i prijenos informacija u akademskoj godini 2008./09. nakon dostavljanja 

pozitivnog rješenja o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. 

 

IV. Odobrava se upis u II. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija u akademskoj godini 2008./09. uz priznavanje 30 ECTS bodova s 

prethodnog studija, te uz uvjet polaganja razlikovnih ispita Teorija informacijskih znanosti, 

Teorija informacijskog pretraživanja i Metodologija društvenih znanosti do upisa u III. semestar 

(umjesto izbornih predmeta iz II. i III. semestra) sljedećim kandidatima: 

 

1. Blaţević Leonardo 

2. Jašić Sandra. 

 

VI. Odobrava se Larisi Grĉić Simeunović upis u III. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija u akademskoj godini 2009./10. uz 

priznavanje 60 ECTS bodova s prethodnog studija, te uz uvjet polaganja razlikovnih ispita 

Informacijsko pretraživanje i Informacijsko društvo do upisa u IV. semestar. 

 

VII. Ne odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija u akademskoj godini 2008./09. sljedećim kandidatima koji nisu 

pristupili razredbenom ispitu: 

 

1. Kasapović Indira 

2. Rajić Jane 

3. Vegh Ţeljko. 

 

Ad 7d. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Barbare VODANOVIĆ pod 

naslovom "Izražavanje rodbinskih veza kod asufiksalnih prezimena u francuskom jeziku". 

 

Ad 7e. 

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

Imenovanje komentora pri izradi disertacije mr. sc. Veljku MIJIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam. 

 

Ad 8. 

 Nakon kraćeg uvodnog izlaganja prorektora prof. dr. sc. Vladimira Skraĉića o trenutnoj 

situaciji s doktorskim studijima na Sveuĉilištu, te konstatacije o nuţnosti otvaranja novih studija, 

ĉlanovi Vijeća raspravljali su o problemima vezanima za pokretanje novih studija (nedostatak 

financijskih sredstava, nedoreĉena zakonska regulativa). 

 

Ad 9. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica završena u 14,20 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


