
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/83 

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

Zadar, 8. lipnja 2010. 

Z A P I S N I K 

 

VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2009./2010. 

odrţane 8. lipnja 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13.25 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

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

2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, 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. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

 

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

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

Jadrana, 

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

dodiru, 

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

 

Ostali nazoĉni:  

doc. dr. sc. Josip Faričić, pročelnik Odjela za geografiju 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Sluţbe 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 predlaţe sljedeće 

nadopune dnevnog reda: 

 

6a. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Niki ŠOLJAKU, studentu  

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

6b.   Zamolba Maje ROZMAN za prijelaz s poslijediplomskog studija iz fonetike na Filozofskom 

fakultetu u Zagrebu na poslijediplomski studij iz jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru, 

 

6c. Imenovanje prof. dr. sc. Slavije Kabić za mentoricu Dajani ANTUNOVIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, pri izradi magistarskog rada pod naslovom "Motiv 

krivnje, kazne i ispaštanja u djelima Franza Kafke",  

 

7a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Joška KOVAĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Razvoj grada i luke 

Hvara kao vojnog i pomorskog središta“, 

 

7b. Odobrenje produljenja roka za predaju disertacije mr. sc. Pavi IVIĆU, studentu  

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

7c.   Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije mr. sc. Borisa BOSANĈIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija pod naslovom 

"Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda", 
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7d.   Prijedlog nastavnog plana i programa poslijediplomskog doktorskog studija Jadran – poveznica 

među kontinentima, 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2009./2010., 

 

2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine RONĈEVIĆ, 

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

"Istraživanje višejezičnosti i nacionalnog identiteta u miješanim brakovima", 

 

3. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Magde PAŠALIĆ, studentice 

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

magistarskog rada pod naslovom "Povezanost vjerovanja o učenju jezika, strategija učenja i 

uspjeha u učenju engleskoga kao stranog jezika" i imenovanje prof. dr. sc. Jelene Mihaljević 

Djigunović za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o dorađenom sinopsisu magistarskog rada Jasne PANDŢIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod 

naslovom "Putopisi Smotre Dalmatinske (1888.-1918.)" i imenovanje dr. sc. Stijepe Obada, 

red. prof. u miru, za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

5. Prijava teme magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, studenta poslijediplomskog studija 

Graditeljsko nasljeđe - zajedničkog studija Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišta u 

Zadru (pravnog sljednika Filozofskog fakulteta u Zadru), 

 

6. Ţalba studenata poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

 

6a. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Niki ŠOLJAKU, studentu  

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

6b.   Zamolba Maje ROZMAN za prijelaz s poslijediplomskog studija iz fonetike na Filozofskom 

fakultetu u Zagrebu na poslijediplomski studij iz jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru, 

 

6c. Imenovanje prof. dr. sc. Slavije Kabić za mentoricu Dajani ANTUNOVIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, pri izradi magistarskog rada pod naslovom "Motiv 

krivnje, kazne i ispaštanja u djelima Franza Kafke",  

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

7. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije Ante MATANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Stilsko određenje Frontinova spisa 

DE AQUAEDUCTU URBIS ROMAE“, 

 

7a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Joška KOVAĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Razvoj grada i luke 

Hvara kao vojnog i pomorskog središta“, 

 

7b. Odobrenje produljenja roka za predaju disertacije mr. sc. Pavi IVIĆU, studentu  

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

7c.   Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije mr. sc. Borisa BOSANĈIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod naslovom 

"Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda", 
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7d.  Prijedlog nastavnog plana i programa poslijediplomskog doktorskog studija Jadran – 

poveznica među kontinentima, 

 

8. Prijedlog obrasca za prijavu teme disertacije, 

 

9. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka da se prijedlog struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marine RONĈEVIĆ pod naslovom "Istraživanje višejezičnosti i nacionalnog 

identiteta u miješanim brakovima" vrati Vijeću poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i 

kulture u dodiru s molbom da dostavi novi prijedlog s barem jednim ĉlanom sa Sveuĉilišta u 

Zadru, te uz preporuka da taj ĉlan bude sociolog.  

 

Ad 3.  

Ne prihvaća se prijedlog teme magistarskog rada Magde PAŠALIĆ, prof., studentice 

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

vjerovanja o učenju jezika, strategija učenja i uspjeha u učenju engleskoga kao stranog jezika". 

Prijedlog se vraća kandidatkinji na doradu naslova. Vijeće poslijediplomskih studija smatra da 

je naslov magistarskog rada nejasan i da bi se sintagma vjerovanje o učenju jezika trebala 

zamijeniti nekom prikladnijom. S druge strane, nije iz naslova potpuno jasno da li je imenica 

strategija u nominativu jednine ili u genitivu mnoţine, stoga Vijeće preporuĉa kandidatkinji da 

preoblikuje naslov ili u najmanju ruku krajnje genitivno a u imenici strategija oznaĉi duljinom. 

 

Ad 4.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o doraĊenom 

sinopsisu magistarskog rada Jasne PANDŢIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 

turizam, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Putopisi u Smotri Dalmatinskoj" (uz 

pismenu suglasnost kandidatkinje na predloţenu izmjenu naslova) i imenovanju dr. sc. Stijepe 

Obada, red. prof. u miru, za mentora pri izradi magistarskog rada.  

 

Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka da se prijava teme magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Graditeljsko nasljeđe (zajedniĉkog studija Arhitektonskog 

fakulteta u Zagrebu i Sveuĉilišta u Zadru, pravnog sljednika Filozofskog fakulteta u Zadru), 

pod naslovom "Kamena plastika na srednjovjekovnim građevinama u Splitu - Grbovi" uputi 

Odjelu za povijest umjetnosti s molbom da predloţi ĉlana povjerenstva za ocjenu navedene 

teme. Za ĉlana povjerenstva sa svoje strane Arhitektonski fakultet u Zagrebu imenovao je doc. 

dr. sc. Natašu Jakšić.  

 

Ad 6. 

 Zbog odsutnosti prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića, rasprava se odgaĊa za sljedeću 

sjednicu. 

 

Ad 6a. 

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 2011. godine studentu Niki ŠOLJAKU. 

 

Ad 6b. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

donijelo zakljuĉak da se Maji ROZMAN ne moţe omogućiti prijelaz s poslijediplomskog studija 

iz fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomski studij iz jezikoslovlja na 

Sveuĉilištu u Zadru zbog nepostojanja zakonskih mogućnosti.  
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Ad 6c. 

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Slavije Kabić za mentoricu 

Dajani ANTUNOVIĆ, studentici poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, pri izradi 

magistarskog rada pod naslovom "Motiv krivnje, kazne i ispaštanja u djelima Franza Kafke".  

 

Ad 7. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu disertacije Ante MATANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Stilsko određenje Frontinova spisa DE 

AQUAEDUCTU URBIS ROMAE“. 

 

Ad 7a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Joška KOVAĈIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Razvoj grada i luke Hvara 

kao vojnog i pomorskog središta“. 

 

Ad 7b. 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju disertacije mr. sc. Pavi IVIĆU, studentu  

poslijediplomskog studija Kultura i turizam. 

 

Ad 7c. 

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

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

studenta poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod naslovom 

"Označavanje tekstova starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda" (uz suglasnost 

kandidata na predloţenu izmjenu naslova). 

 

Ad 7d. 

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

Prijedlog nastavnog plana i programa poslijediplomskog doktorskog studija Jadran – poveznica 

među kontinentima. 

 

Ad 8. 

 Odgađa se za sljedeću sjednicu. 

 

Ad 9. 

 Nema prijedloga za raspravu. 

 

 

 

 

Sjednica završena u 14.30 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


