
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA: 643-02/08-01/25 
URBROJ: 2198-1-79-15/08-02 
Zadar, 11. lipnja 2008. 

 
Z A P I S N I K 

 
VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2007./2008. 
održane 11. lipnja 2008. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 11,05 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  
2. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
3. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 
4. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 
5. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
6. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
7. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
8. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja 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 Skračić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 
kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću nadopunu 
dnevnog reda: 

 
10a. Zamolba Diane SORIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, za promjenu 

naslova magistarskog rada "Tekstološka analiza odabranih pisama Antuna Vrančića" u naslov 
"Klasifikacija pisama Antuna Vrančića" 

 
10b. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu sinopsisa magistarskog rada Mirzeta 

GROZDANIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Oronimi 
Unsko-sanskog kantona (BiH)" 

 
16a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivice VIGATA pod 

naslovom "Jezik silbenskih dopreporodnih spomenika" i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu disertacije 

 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 
 

D n e v n i   r e d: 
 

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

 
2. Imenovanje Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Ivice LEOVCA, studenta 

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



 
3. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Zvonimira VIDUŠINA, 

studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom 
"Nastanak europskih zajednica i stav Jugoslavije prema njima od 1951. do 1957. godine", 

 
4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivana BOŽIČEVIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Sustavna metoda 
projektiranja modela obrazovanja za medije", 

 
5. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Marije MIŠULIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Jezična analiza reklamnih poruka" i imenovanje prof. dr. 
sc. Danice Škara za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
6. 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,  

 
7. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Sanje RADMILO 

DERADO, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, odobrenje teme magistarskog 
rada pod naslovom "Na razmeđu tradicije i subverzije: Reprezentacija i pluralnost identiteta u 
suvremenoj irskoj kratkoj priči" i imenovanje prof. dr. sc. Stipe Grgasa za mentora pri izradi 
magistarskog rada, 

 
8. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Maje SIRIŠČEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Misao o kraju umjetnosti i postmoderna: studija o ideji kraja umjetnosti i njezinoj 
aktualizaciji u pluralističkom dobu postmoderne" i imenovanje doc. dr. sc. Vinka Srhoja za 
mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
9. Zamolba Mirzeta GROZDANIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, za 

obnavljanje prava studiranja na poslijediplomskom magistarskom studiju, 
 

10. Očitovanje Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam na predstavku studentice 
Snježane ĐORĐEVIĆ Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 

 
10a. Zamolba Diane SORIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, za promjenu 

naslova magistarskog rada "Tekstološka analiza odabranih pisama Antuna Vrančića" u naslov 
"Klasifikacija pisama Antuna Vrančića" 

 
10b. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu sinopsisa magistarskog rada Mirzeta 

GROZDANIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Oronimi 
Unsko-sanskog kantona (BiH)" 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

11. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ilije PROTUĐERA, studenta 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Hrvatski jezični savjetnici od 
početaka do danas", 

 
12. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Irene 

SMILJANIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
odobrenje teme disertacije pod naslovom "Žumberčani o sebi i drugi o njima: povijesna 
baština, nacionalne ideologije i identiteti (1918.-1941.)" i imenovanje prof. dr. sc. Drage 
Roksandića za mentora pri izradi disertacije, 
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13. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane 
JAKIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Radosav Pavlović – veliki bosnaski vojvoda" i imenovanje prof. dr. 
sc. Pave Živkovića za mentora pri izradi disertacije, 

 
14. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Ivane BENZON pod naslovom "Unutarjezični i izvanjezični pristup poredbenim 
frazemima njemačkog i hrvatskog jezika", 

 
15. Zamolba Ane PEJDO, studentice poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, za odobrenje upisa u treću godinu studija i završetak studija izradom disertacije, 
 

16. Zamolba Stele PRISLAN FUJS, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, za 
produljenje roka za predaju doktorskog rada, 

 
16a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivice VIGATA pod 

naslovom "Jezik silbenskih dopreporodnih spomenika" i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu disertacije, 

 
17. Stanje na nereformiranim poslijediplomskim studijima, 

 
18. Razno.  

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

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru 
jednoglasno je donesena odluka o imenovanje Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 
rada Ivice LEOVCA, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 
dodiru, pod naslovom "Višejezična povijest Luksemburga u luksemburški nacionalni jezik". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc. Josip Lisac (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Ranko Matasović (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3.  
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru 

jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 
rada Zvonimira VIDUŠINA, pod naslovom "Nastanak europskih zajednica i stav Jugoslavije 
prema njima od 1951. do 1957. godine". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru),  
2. doc. dr. sc. Tvrtko Jakovina (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. dr. sc. Stijepo Obad, redovni prof. u miru.  

Ad 4. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivana BOŽIČEVIĆA 
pod naslovom "Sustavna metoda projektiranja modela obrazovanja za medije". Imenovano 
Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Ante Munitić (Sveučilište u Splitu) i 
3. prof. dr. sc. Aleksandar Halmi (Sveučilište u Zadru).  
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Ad 5. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Marije MIŠULIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 
jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Jezična analiza 
reklamnih poruka" i imenovanju prof. dr. sc. Danice Škara za mentoricu pri izradi magistarskog 
rada. 
 
Ad 6.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Kristine MIOČIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Jezik korčulanske kancelarije krajem XIV. 
stoljeća" (uz pismenu suglasnost kandidatkinje i mentorice na predloženu izmjenu naslova) i 
imenovanju prof. dr. sc. Ljerke Šimunković za mentoricu pri izradi magistarskog rada.  

 
Ad 7. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Sanje RADMILO DERADO, studentice poslijediplomskog studija iz 
književnosti, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Reprezentacija i pluralnost 
identiteta u suvremenoj irskoj kratkoj priči" (uz pismenu suglasnost kandidatkinje i mentora na 
predloženu izmjenu naslova) i imenovanju prof. dr. sc. Stipe Grgasa za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 

 
Ad 8. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Maje SIRIŠČEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Misao o kraju umjetnosti i postmoderna" (uz 
pismenu suglasnost kandidatkinje i mentora na predloženu izmjenu naslova) i imenovanju doc. 
dr. sc. Vinka Srhoja za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 9. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku da se studentu Mirzetu GROZDANIĆU odobri obnavljanje prava studiranja 
ponovnim upisom četvrtog, mentorskog semestra u akad. god. 2007./2008. 
 
Ad 10. 

Prof. dr. sc. Josip Vidaković obrazlaže očitovanje Vijeća poslijediplomskog studija 
Kultura i turizam na predstavku studentice Snježane ĐORĐEVIĆ Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta. Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da je studentica dužna postupiti 
sukladno zadnjoj odluci Vijeća, tj. doraditi magistarski rad prema uputama Stručnog 
povjerenstva za ocjenu. 

 
Ad 10a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku da se Diani SORIĆ, studentici poslijediplomskog studija iz književnosti, odobri 
promjena naslova magistarskog rada "Tekstološka analiza odabranih pisama Antuna Vrančića" 
u naslov "Klasifikacija pisama Antuna Vrančića". 
 
Ad 10b. 

S obzirom da prva članica stručnog povjerenstva za ocjenu sinopsisa magistarskog  
Mirzeta GROZDANIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom 
"Oronimi Unsko-sanskog kantona (BiH)", nije u propisanom roku dostavila svoje izvješće, 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju stručnog povjerenstva u sljedećem sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Vladimir Skračić (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac (Sveučilište u Zadru).  
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Ad 11. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ilije PROTUĐERA, studenta 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Hrvatski jezični savjetnici od početaka 
do danas". 

 
Ad 12. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmet vrati kandidatkinji s prijedlogom za 
sljedeću izmjenu naslova: "Povijesna baština, nacionalne ideologije i identiteti Žumberčana 
(1918.-1914.)". Kandidatkinja je dužna dostaviti Vijeću svoje očitovanje na navedeni prijedlog. 
 
Ad 13. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ivane 
JAKIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Radosav Pavlović – veliki bosnaski vojvoda" i imenovanje prof. dr. sc. 
Pave Živkovića za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 14. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Ivane BENZON pod naslovom "Unutarjezični i izvanjezični pristup poredbenim frazemima 
njemačkog i hrvatskog jezika". 
 
Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Zamolba Ane PEJDO, studentice poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 
Hrvatske, za odobrenje upisa u treću godinu studija i završetak studija izradom disertacije. 
 
Ad 16. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Zamolba Stele PRISLAN FUJS, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, za 
produljenje roka za predaju doktorskog rada. 
 
Ad 16a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivice VIGATA pod 
naslovom "Jezik silbenskih dopreporodnih spomenika" i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu disertacije. 
 
Ad 17. 
 Članovi Vijeća zaključili su da postotak od oko 15% završenih studenata od ukupnog broja 
upisanih studenata na nereformirane poslijediplomske studije nije loš postotak u usporedbi s drugim 
visokim učilištima, te s obzirom na činjenicu da su studenti izgubili motivaciju za stjecanje magisterija 
znanosti. 
 
Ad 18. 
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica završena u 11,40 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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