
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/17 

URBROJ: 2198-1-79-15/10-02 

Zadar, 17. veljaĉe 2010. 

 

Z A P I S N I K 

 

V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveuĉilišta u Zadru u akad. god. 2009./2010. 

održane 17. veljaĉe 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s poĉetkom u 13 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

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

2. prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

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, 

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

znanja i prijenos informacija, 

 

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

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

Jadrana, 

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 Skraĉić otvara sjednicu, pozdravlja nazoĉne i utvrĊuje 

kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektor predlaže sljedeće 

nadopune dnevnog reda: 

 

 

6a.    Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija u 

akad. god. 2009./2010. pristupnici Aniti PAPIĆ, 

 

18a.  Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Snjeţane BRALIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Talijanski leksik kao lingvističko-

kulturološki poticaj u usvajanju jezika“, 

 

18b.  Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Antonele PIVAC pod naslovom "Talijanski groteskni teatar. Recepcija i repeticija u 

dekadentizmu", 

 

18c.  Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije mr. sc. Maje KRTALIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija pod naslovom 

"Modeli upravljanja zaštitom pisane baštine u knjižnicama", 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrĊuje sljedeći   

 

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2009./2010., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sonje VLAHEK, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Kultura i umjetnost u 

hrvatskom dnevnom tisku" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

3. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ankice BRALIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Latinske isprave 

hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV, Jezična analiza s diplomatičkim osvrtom"  i imenovanje 

struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Sanje MARINOV, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 

magistarskog rada pod naslovom "Uloga malog specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog 

jezika struke" i imenovanje prof. dr. sc. Maje Bratanić za mentoricu i prof. dr. sc. Sanje 

Ĉurković-Kalebić za komentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

5. Odobrenje naknadnog upisa na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog 

Jadrana u akad. god. 2009./2010. pristupnici Ivani ANTERIĆ, 

 

6. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Jadranki MARTIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

 6a.    Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija u  

akad. god. 2009./2010. pristupnici Aniti PAPIĆ, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

7. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Karle GUSAR pod naslovom 

„Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna glazirana keramika sa šireg zadarskog područja“, 

 

8. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nade BULIĆ pod naslovom 

„Smisaonoznačevno ishodište filozofskog svjetonazora Hermana Dalmatina“, 

 

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

sc. Berislava ŠTEFANCA pod naslovom "Radionički žigovi na staklenim recipijentima s 

područja antičke Liburnije", 

 

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

sc. Nikoline BORĈIĆ pod naslovom "Konceptualna metafora i semantička polja u tekstnoj 

vrsti politički intervju u odnosu na rodne osobitosti", 

 

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

sc. Zinete LAGUMDŢIJA pod naslovom "Refleksivnost kao komunikativno-pragmatička 

kategorija u političkom izvješćivanju na primjeru njemačkih dnevnih novina", 

 

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

sc. Diane SORIĆ pod naslovom "Obiteljska korespondencija Antuna Vrančića: kritičko 

izdanje rukopisa i jezičnostilske osobitosti", 

 

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

sc. Lidije ŠTEFIĆ pod naslovom "Forenzičkolingvistička analiza autorstva u stomatologiji", 
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14. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Marije DEJANOVIĆ pod naslovom "Društveni i ekonomski razvoj Nina i okolice u 20. 

st.", 

 

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

sc. Llukmana HALILIJA pod naslovom "Prosinački pokret studenata u Albaniji i promjene 

u Albaniji 1990.-1992.", 

 

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

sc. Helene MILJEVIĆ pod naslovom "Pomorstvo 19. stoljeća na obalama Riječkoga zaljeva 

u slikarstvu i književnosti suvremenika", 

 

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

sc. Radovana OŠTRIĆA pod naslovom "Srednjovjekovno zidno slikarstvo u Hrvatskom 

primorju", 

 

18. Zamolba dr. sc. Miljenka BREKALA za pristupanjem izradi i obrani disertacije izvan 

doktorskog studija, 

 

 18a.  Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Snjeţane BRALIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Talijanski leksik kao lingvističko-

kulturološki poticaj u usvajanju jezika“, 

 

 18b.  Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Antonele PIVAC pod naslovom "Talijanski groteskni teatar. Recepcija i repeticija u 

dekadentizmu", 

 

 18c.  Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije mr. sc. Maje KRTALIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija pod naslovom 

"Modeli upravljanja zaštitom pisane baštine u knjižnicama", 

 

19. Prijedlog Pravilnika o izradi i opremanju doktorskih i specijalističkih radova Sveuĉilišta u 

Zadru 

 

20. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2009./10.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Sonje VLAHEK, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom "Kultura i umjetnost u hrvatskom dnevnom tisku" i imenovanju struĉnog povjerenstva 

za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. doc. dr. sc. Goran Pavel Šantek (Sveuĉilište u Zagrebu).  

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ankice BRALIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod 

naslovom "Latinske isprave hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV, Jezična analiza s diplomatičkim 

osvrtom" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  
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1. prof. dr. sc. Pavao Knezović (Sveuĉilište u Zagrebu),  

2. dr. sc. Olga Perić, red. prof. u miru (Zagreb) i 

3. prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol (Sveuĉilište u Zagrebu).  

Ad 4.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Sanje MARINOV, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Uloga malog 

specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog jezika struke" i imenovanju prof. dr. sc. Maje 

Bratanić za mentoricu i prof. dr. sc. Sanje Ĉurković-Kalebić za komentoricu pri izradi 

magistarskog rada.  

 

Ad 5.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa u I. semestar akad. god. 2009./10. 

kandidatkinji Ivani ANTERIĆ. 

 

Ad 6. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog magistarskog rada do 30. 

rujna 2010. godine studentici Jadranki MARTIĆ. 

 

Ad 6a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa u V. semestar akad. god. 

2009./2010., uz priznavanje 120 ECTS bodova s prethodnog studija, te uz uvjet polaganja 

razlikovnog ispita Teorija informacijskih znanosti do upisa u VI. semestar, kandidatkinji mr. sc. 

Aniti PAPIĆ. 

 

Ad 7. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Karle GUSAR pod naslovom 

„Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna glazirana keramika sa šireg zadarskog područja“. 

 

Ad 8. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nade BULIĆ pod naslovom 

„Smisaonoznačevno ishodište filozofskog svjetonazora Hermana Dalmatina“. 

 

Ad 9. 

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

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

sc. Berislava ŠTEFANCA pod naslovom "Radionički žigovi na staklenim recipijentima s područja 

antičke Liburnije". 

 

Ad 10. 

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

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

sc. Nikoline BORĈIĆ pod naslovom "Konceptualna metafora i semantička polja u tekstnoj vrsti 

politički intervju u odnosu na rodne osobitosti". 

 

Ad 11. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog Struĉnog povjerenstva u postupku 

prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.  Zinete LAGUMDŢIJA pod naslovom 

"Refleksivnost kao komunikativno-pragmatička kategorija u političkom izvješćivanju na primjeru 

njemačkih dnevnih novina" vrati Odjelu za germanistiku s molbom da dostavi novi prijedlog s 

definiranim drugim ĉlanom povjerenstva.  
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Ad 12. 

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

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

sc. Diane SORIĆ pod naslovom "Obiteljska korespondencija Antuna Vrančića: kritičko izdanje 

rukopisa i jezičnostilske osobitosti". 

 

Ad 13. 

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

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

sc. Lidije ŠTEFIĆ pod naslovom "Forenzičkolingvistička analiza autorstva u stomatologiji". 

 

Ad 14. 

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

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

sc. Marije DEJANOVIĆ pod naslovom "Društveni i ekonomski razvoj Nina i okolice u 20. 

stoljeću". 

 

Ad 15. 

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

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

sc. Llukmana HALILIJA pod naslovom "Prosinački pokret studenata u Albaniji i promjene u 

Albaniji 1990.-1992.". 

 

Ad 16. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu Sveuĉilišta u Zadru predloţi 

promjena prijedloga naslova teme disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Helene 

MILJEVIĆ "Pomorstvo 19. stoljeća na obalama Riječkoga zaljeva u slikarstvu i 

književnosti suvremenika" u naslov "Pomorstvo Riječkoga zaljeva u slikarstvu i 

književnosti 19. stoljeća" te imenovanje Struĉnog povjerenstva u postupku prijave 

disertacije u sljedećem sastavu: 

 

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

2. prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Paviĉić (Sveuĉilište u Splitu), 

3. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveuĉilište u Zadru), 

4. prof. dr. sc. Zvjezdana Rados (Sveuĉilište u Zadru) i 

5. dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru. 
Ad 17. 

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

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

sc. Radovana OŠTRIĆA pod naslovom "Srednjovjekovno zidno slikarstvo u Hrvatskom 

primorju". 

 

Ad 18. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu predloţi odbijanje zamolbe dr. sc. 

Miljenka BREKALA za pokretanjem postupka prijave disertacije izvan doktorskog 

studija nakon isteka propisanog roka. 
 

Ad 18a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Snjeţane BRALIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Talijanski leksik kao lingvističko-

kulturološki poticaj u usvajanju jezika“. 
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Ad 18b. 

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

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

sc. Antonele PIVAC pod naslovom "Talijanski groteskni teatar. Recepcija i repeticija u 

dekadentizmu". 

 

Ad 18c. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije mr. sc. Maje KRTALIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija pod naslovom "Modeli 

upravljanja zaštitom pisane baštine u knjižnicama". 

 

Ad 19. 

 Rasprava je odgoĊena za sljedeću sjednicu. 

Ad 20. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica završena u 14 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


