
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/131 

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

Zadar, 14. ožujka 2011. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 14. ožujka 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 13.35 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi 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. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 

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

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

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

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. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ane BARIŠIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Uloga Novog lista u turističkom 

diskursu riječke regije“, 

 

2b.  Imenovanje voditelja i zamjenika voditelja Združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja, 

 

2c.  Odobrenje upisa na Združeni poslijediplomski doktorski studij Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja u akad. god. 2010./2011., 

 

15a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Lene MIROŠEVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom "Tvorbeni 

elementi prostornih identiteta na primjeru Dalmacije  - Južne Hrvatske"  
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2010./2011., 

 

2. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog 

studija iz jezikoslovlja, 

 

 2a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ane BARIŠIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Uloga Novog lista u turističkom 

diskursu riječke regije“, 

 

 2b.  Imenovanje voditelja i zamjenika voditelja Združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja, 

 

 2c.  Odobrenje upisa na Združeni poslijediplomski doktorski studij Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja u akad. god. 2010./2011., 

 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

3. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Tomislava LEVAĈIĆA pod naslovom „Morfemika u suvremenom ruskom jeziku“, 

 

4. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Ivane ANTERIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Antropološka analiza srednjovjekovnih grobalja srednje Dalmacije",  

 

5. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Silvije BEKAVAC, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Rimska religija i kultovi u društvenoj strukturi predkršćanske Salone",  

 

6. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Siniše BIZJAKA, 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Salonitanski sarkofazi od prokoneškog mramora: katalogizacija, restauracija, prezentacija" i 

imenovanje prof. dr. sc. Dražena Maršića za mentora pri izradi disertacije,  

 

7. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Davora BULIĆA, 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti" i imenovanje 

prof. dr. sc. Roberta Matijašića za mentora pri izradi disertacije,  

 

8. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Nine ĈULJAK, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu 

arheološko-topografskih istraživanja",  

 

9. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Vedrane GLAVAŠ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Romanizacija autohtonih civitates na prostoru sjevernog i srednjeg Velebita" i imenovanje 

doc. dr. sc. Predraga Novakovića i prof. dr. sc. Borisa Olujića za komentore pri izradi 

disertacije,  

 

10. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Marine JURJEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 
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"Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije" i imenovanje prof. dr. 

sc. Roberta Matijašića za mentora pri izradi disertacije,  

 

11. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Vinke 

MARINKOVIĆ, studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, pod naslovom "Unutrašnja dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu" i imenovanje 

prof. dr. sc. Dražena Maršića za mentora pri izradi disertacije,  

 

12. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Ivana MATIJEVIĆA, 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba principata" i imenovanje prof. dr. sc. 

Anamarije Kurilić za mentoricu pri izradi disertacije,  

 

13. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Ruţe SEKSO, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Antičko fortifikacijsko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana" i imenovanje prof. dr. sc. 

Dražena Maršića za mentora pri izradi disertacije,  

 

14. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Jure ŠUĆURA, 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Ukapanje u tumulima od kasne antike do novog vijeka na prostoru između Zrmanje i 

Neretve",  

 

15. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Nikoline TOPIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Kasnosrednjovjekovno i novovjekovno staklo s dubrovačkog područja" i imenovanje prof. dr. 

sc. Dražena Maršića za mentora pri izradi disertacije,  

 

15a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Lene MIROŠEVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom "Tvorbeni 

elementi prostornih identiteta na primjeru Dalmacije  - Južne Hrvatske"  

 

16. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

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

rujna 2011. godine sljedećim studentima: 

 

MAIDA DŢANIĆ 

LIVIO PRODAN. 

 

Ad 2a.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ane BARIŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom „Uloga Novog lista u turistiĉkom diskursu rijeĉke regije“ 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. Daniela Angelina Jelinĉić (Institut za meĊunarodne odnose, Zagreb). 
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Ad 2b.  

Na prijedlog Vijeća Zdruţenog poslijediplomskog doktorskog studija Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja, jednoglasno je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Inge 

Tomić-Koludrović za voditeljicu i prof. dr. sc. Saše Boţića za zamjenika voditeljice doktorskog 

programa matiĉnog na Sveuĉilištu u Zadru. 

 

Ad 2c.  

Na prijedlog Vijeća Zdruţenog poslijediplomskog doktorskog studija Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa u 

zimskom semestru akad. god. 2010./11: 

 

I. Odobrava se upis u I. semestar sljedećim kandidatima: 

 

ZLATKO BUKAĈ, dipl. polit. 

SAŠA ĈVRLJAK, mag. 

MELANI HROMIN, prof. 

ANA MARIJA LUKIĆ, prof. 

STELA ŠIMIĆ, mag. 

 

II. Odobrava se upis u V. semestar, uz priznavanje 120 ECTS bodova s prethodnog 

studija, sljedećim kandidatima: 

 

mr. sc. VINKO BAKIJA 

mr. sc. NENSI SEGARIĆ. 

 

III. IVANU HROMATKU, prof, upis se moţe odobriti uz novo motivacijsko pismo, 

primjereno svrsi i ciljevima programa. Kandidat je, naime, student Međusveučilišnog 

poslijediplomskog doktorskog studija sociologije, na kojem je ostvario dvije trećine bodova potrebnih 

za završetak poslijediplomskog studija. Iz motivacijskog pisma je razvidno da je na tom studiju već 

zaokružio temu doktorskog rada koja nije u skladu sa svrhom i ciljevima programa Združenog 

doktorskog studija sociologije regionalnog i lokalnog razvoja. Stoga se upis pristupniku na studij može 

odobriti uz novo motivacijsko pismo, s promjenom namjeravane teme naznačene u molbi. 

 

IV. Ne odobrava se TINI PAVLOVIĆ upis na Zdruţeni poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja u akademskoj godini 2010./11. zbog nepotpune 

dokumentacije. 

 

Ad 3. 

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

Imenovanje Struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Tomislava LEVAĈIĆA pod naslovom „Morfemika u suvremenom ruskom jeziku“. 

 

Ad 4. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Ivane ANTERIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Antropološka analiza srednjovjekovnih grobalja srednje Dalmacije".  
 

Ad 5. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Silvije BEKAVAC, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Rimska religija i kultovi u društvenoj strukturi predkršćanske Salone".  
 

Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Siniše BIZJAKA, 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Salonitanski sarkofazi od prokoneškog mramora: katalogizacija, restauracija, prezentacija" i 

imenovanje prof. dr. sc. Draţena Maršića za mentora pri izradi disertacije.  
 

Ad 7. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Davora BULIĆA, 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti" i imenovanje prof. 

dr. sc. Roberta Matijašića za mentora pri izradi disertacije. 

 

Ad 8. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Nine ĈULJAK, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-

topografskih istraživanja".  
 

Ad 9. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Vedrane GLAVAŠ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Romanizacija autohtonih civitates na prostoru sjevernog i srednjeg Velebita" i imenovanje doc. 

dr. sc. Predraga Novakovića i prof. dr. sc. Borisa Olujića za komentore pri izradi disertacije. 

 

Ad 10. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Marine JURJEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije" i imenovanje prof. dr. sc. 

Roberta Matijašića za mentora pri izradi disertacije. 

 

Ad 11. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Vinke MARINKOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Unutrašnja dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu" i imenovanje prof. dr. sc. Draţena 

Maršića za mentora pri izradi disertacije. 

 

Ad 12. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Ivana MATIJEVIĆA, 

studenta poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba principata" i imenovanje prof. dr. sc. Anamarije 

Kurilić za mentoricu pri izradi disertacije. 

 

Ad 13. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Ruţe SEKSO, studentice 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Antičko 

fortifikacijsko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana" i imenovanje prof. dr. sc. Draţena Maršića 

za mentora pri izradi disertacije. 

 

Ad 14. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Jure ŠUĆURA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Ukapanje u 

tumulima od kasne antike do novog vijeka na prostoru između Zrmanje i Neretve".  
 

Ad 15. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Nikoline TOPIĆ, 

studentice poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Kasnosrednjovjekovno i novovjekovno staklo s dubrovačkog područja" i imenovanje prof. dr. sc. 

Ante Uglešića za mentora pri izradi disertacije. 

 

Ad 15a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Lene MIROŠEVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom "Tvorbeni 

elementi prostornih identiteta na primjeru Dalmacije  - Južne Hrvatske".  

 

 

Ad 16. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica završena u 14.10 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


