
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/150 

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

Zadar, 12. travnja 2011. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 12. travnja 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 12 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. Inga Tomić-Koludrović, voditeljica Združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja 

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. Brunislav Marijanović, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, 

11. 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 dopune 

dnevnog reda: 

 

3a.  Odobrenje prijelaza Nenadu RIZVANOVIĆU na poslijediplomski doktorski studij Društvo 

znanja i prijenos informacija u akad. god. 2010./2011., 

   

9a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Borisa BOSANĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod naslovom 

"Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda"  

 

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. 

2010./2011., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikše MENDEŠA, 

studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Riječko 

brodarstvo od 1868.do 1914." i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 

rada, 
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3. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti  u akad. god. 

2010./2011, 

 

3a.  Odobrenje prijelaza Nenadu RIZVANOVIĆU na poslijediplomski doktorski studij Društvo 

znanja i prijenos informacija u akad. god. 2010./2011., 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

4. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti, 

 

5. Imenovanje komentora Siniši BIZJAKU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Arheologija istočnog Jadrana,  

 

6. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Slobodana HADŢIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam pod naslovom „Utjecaj vizualnih formi na 

uočavanje novinskih medijskih sadržaja“, 

 

7. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Veljka MIJIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam pod naslovom „Komunikacijski aspekti 

gospodarskog razvoja post-konfliktnih područja Europe“, 

 

8. Imenovanje komentora pri izradi disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Tomislava  

KRPANA pod naslovom „Germanizmi grada Senja“,  

 

9. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Slave GRGIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam pod naslovom „Komunikacijski oblici 

župe Bosansko Grahovo i Banjalučke biskupije u svjetlu arhivske građe od 1882. do 1906. 

godine“, 

 

9a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Borisa BOSANĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod naslovom 

"Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda"  

 

10. Zamolba mr. sc. Radoslava DODIGA za produženje roka za obranu disertacije izvan 

doktorskog studija, 

 

11. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Nikše MENDEŠA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, pod naslovom "Riječko brodarstvo od 1868.do 1914." i imenovanju struĉnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

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

2. prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. dr. sc. Mateo Bratanić, viši asistent (Sveuĉilište u Zadru). 

Ad 3.  

Na prijedlog Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke 

znanosti, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski 

studij Humanističke znanosti u ljetnom semestru akad. god. 2010./11. sljedećim 

kandidatima/kandidatkinjama: 
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Smjer Arheologija 

1. IVANKA KATYA KAMENJARIN 

2. IDA KONCANI UHAĈ 

3. RUŢA SEKSO 

4. IVANA ŠUTA 

5. MORANA VUKOVIĆ 

 

Smjer Etnologija i antropologija 

1. IVA BULIĆ 

2. TANJA KOCKOVIĆ ZABORSKI 

3. MARINA KURTZ 

4. NATAŠA RAUS 

5. MARIJA ŢIVKOVIĆ 

 

Smjer Filologija 

 

A) Kroatistika 

1. ALDO ĈOVIĆ 

 

B) Ostale filologije 

1. ZRINKA BANIĆ 

2. MARIJANA GLAVOĈEVIĆ 

3. SABIRA HAJDAREVIĆ 

4. IVANA KRTINIĆ 

5. AGNES MILOVAN-SOLTER 

6. SANJA PAŠA 

7. IVANA PERŠIĆ 

8. JUSTYNA MARIA PIERZYŃSKA 

9. MAGDALENA PULIĆ 

10. DIANA SORIĆ 

11. IVANA SUĈIĆ 

 

Smjer Filozofija 

1. GABRIELA BAŠIĆ 

2. RATKO ĈORIĆ 

3. LJUDEVIT HANŢEK 

4. IVANA POSARIĆ 

5. JOSIP VRBAN 

 

Smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti 

1. DORA BARAS 

2. MIRISA KATIĆ 

3. IVANA MIHALJINEC 

4. ANA MARIJA RAFFAI 

 

Smjer Povijest 

1. TOMISLAV BOGDANOVIĆ 

2. BRANISLAV MILIĈIĆ 

3. FEĐA MILIVOJEVIĆ 

4. IVAN PEKLIĆ 

 

Smjer Povijest umjetnosti 

1. IVAN ALDUK 

2. MARIN BARIŠIĆ 

3. JOSIPA BUBAŠ 

4. ANTONIJA BULJAN 
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5. BRANKO METZGER-ŠOBER 

6. DOLORES OŠTRIĆ 

7. PETRA PREDOEVIĆ 

8. IVA ROŢIĆ 

9. MARTINA STRUGAR 

10. BRABARA ŠPANJOL PANDELO 

11. NIKOLINA VREKALO 

12. ANAMARIJA ZRNĈIĆ 

13. ANA MARIJA ZUBOVIĆ 

14. NELA ŢIŢIĆ 

 

Ne odobrava se upis na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti u ljetnom 

semestru akad. god. 2010./11. sljedećim kandidatima/kandidatkinjama: 

 

1. MIRELA FIKET (kandidatkinja nema diplomu studija u podruĉju humanistiĉkih 

znanosti ni na kojoj razini); 

2. ŠIME GLAVAN (odabrani mentor ima više od tri mentorstva); 

3. ZORAN GRGAS (kandidat nema diplomu studija u podruĉju humanistiĉkih znanosti ni 

na kojoj razini); 

4. MARIJANA KLISOVIĆ KALAUZ (dokumentacija nepotpuna); 

5. BOŢENA MAĐOR-BRKIĆ (obrazloţenje mentora nedostatno); 

6. DUNJA MAJNARIĆ RADOŠEVIĆ (obrazloţenje mentorice je nedostatno, s obzirom na 

prosjek ocjena koji je kandidatkinja ostvarila na dosadašnjem studiju); 

7.  MILANA POPOVIĆ (obrazloţenje mentorice je nedostatno, s obzirom na prosjek 

ocjena koji je kandidatkinja ostvarila na dosadašnjem studiju); 

8. DAJANA PREKODRAVAC (obrazloţenje mentorice je nedostatno); 

9. IVANA TADINAC (obrazac za prijavu sadrţi pogreške vezane uz prosjek ocjena); 

10.  DANIJELA UCOVIĆ (obrazloţenje mentora je nedostatno, odnosi se na vrijednost 

teme, a vrlo malo na vrijednost kandidatkinje);  

11.  MARKO UHAĈ (odabrani mentor ima više od tri mentorstva); 

12.  MIA VIDAS (dokumentacija nepotpuna); 

13.  VANJA VOJVODIĆ (kandidatkinja nema diplomu studija u podruĉju humanistiĉkih 

znanosti ni na kojoj razini); 

14.  IVICA ŢUPAN (dokumentacija nepotpuna). 

 

Prijave za upis poslane nakon proteka roka naznaĉenog u natjeĉaju (28. veljaĉe 2011.) nisu se 

razmatrale. 

 

Ad 3a.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se NENADU RIZVANOVIĆU odobri  

prijelaz s poslijediplomskog doktorskog studija iz knjiţevnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu  

i upis u V. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija u 

akademskoj godini 2010./11. uz priznavanje 50 ECTS bodova s prethodnog studija, te uz uvjet 

polaganja razlikovnih ispita Informacijsko društvo i Informacijsko pretraživanje i ispita iz 

predmeta Teorija informacijskih znanosti (10 ECTS bodova), Metodologija istraživanja u 

društveno-humanističkim znanostima (10 ECTS bodova) te stjecanja 20 ECTS bodova na modulu 

Upravljanje promjenama u nakladništvu. 

 

Ad 4. 

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

Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti. 

 

Ad 5. 

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

Imenovanje komentora Siniši BIZJAKU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Arheologija istočnog Jadrana.  



 5 

Ad 6. 

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

Imenovanje Struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Slobodana HADŢIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam pod naslovom „Utjecaj vizualnih formi na uočavanje 

novinskih medijskih sadržaja“. 

 

Ad 7. 

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

Imenovanje Struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Veljka MIJIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam pod naslovom „Komunikacijski aspekti gospodarskog 

razvoja post-konfliktnih područja Europe“. 

 

Ad 8. 

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

Imenovanje komentora pri izradi disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Tomislava 

KRPANA pod naslovom „Germanizmi grada Senja“.  

 

Ad 9. 

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

Imenovanje mentora Slavi GRGIĆU, studentu poslijediplomskog studija Kultura i turizam, uz 

napomenu da student jasnije definira naslov predloţene teme. 

 

Ad 9a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Borisa BOSANĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod naslovom 

"Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda".  

 

Ad 10. 

Vijeće je razmotrilo i primilo na znanje zamolbu mr. sc. Radoslava DODIGA za produženje 

roka za obranu disertacije izvan doktorskog studija te jednoglasno donijelo odluku da se uputi Senatu, 

koji će na svojoj sjednici od 25. svibnja 2011. donijeti konačnu odluku.  

 

Ad 11. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica završena u 12.45 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


