
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-215/2-2006. 
Zadar, 5. prosinca 2006. 

 
Z A P I S N I K 

 
II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 
održane 5. prosinca 2006. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 13,30 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, predsjednica Vijeća, voditeljica poslijediplomskog studija 

Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
4. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
5. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
6. akademik Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija iz arheologije istočnog Jadrana, 
7. prof. dr. sc. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
8. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, 
 
Ostali nazočni: 
doc. dr. sc. Miroslav Glavičić, tajnik poslijediplomskog studija iz arheologije istočnog Jadrana 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  
 
 

Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum. 
Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću nadopunu dnevnog reda: 
 
2a. Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadrana PERINIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Interno poslovno 
komuniciranje na primjeru 'Sojare d.d.' Zadar" 

 
2b. Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Dolores BUTIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Jezične i stilske osobitosti 
djela Obsidio Iadrensis" 

 
8a. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Vlade SUŠCA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Konceptualna metafora u političkom govoru", i imenovanje prof. dr. sc. Danice Škara za 
mentoricu i prof. dr. sc. Eckharda Höfnera za komentora pri izradi disertacije 

  
8b. Zamolba mr. sc. Igora ŠIPIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

za promjenu mentora pri izradi disertacije pod naslovom "Srednjovjekovni mediteransko-jadranski 
plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetišta" 

 
8c. Zamolba Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti za raspravu o financiranju doktorskih 

studija 
 
 
 
 
 
 



Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2006./2007., 

 
2. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Gorana PAVELINA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Oblici komuniciranja društvenih i gospodarskih subjekata otoka Hvara" i imenovanje prof. dr. 
sc. Josipa Vidakovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
2a. Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadrana PERINIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Interno poslovno 
komuniciranje na primjeru 'Sojare d.d.' Zadar" 

 
2b. Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Dolores BUTIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Jezične i stilske osobitosti 
djela Obsidio Iadrensis" 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 
3. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Miljenka BULJCA pod naslovom 

"Vrlika kao zavičajna tema hrvatske književnosti" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije, 

 
4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mate KAPOVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Reconstruction of Balto-Slavic Personal 
Pronouns. With emphasis on Accentuation", 

 
5. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marije ZANINOVIĆ-

RUMORA, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Mjere za dužinu i površinu Dalmacije 15.-19. stoljeća", i imenovanje 
prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi disertacije, 

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

Vesne ČUČIĆ pod naslovom "Prve tiskare i dubrovačko društvo (1783-1868)", 
 
7. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Viktora PALIĆA pod naslovom "Matično i mješovito sudstvo u dubrovačkim naseobinama u 
Bosni u XV  stoljeću (sličnosti i razlike)", 

 
8. Zamolba mr. sc. Veljka MIJIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, za 

produženje roka za predaju izrađenog završnog rada,  
 
8a. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Vlade SUŠCA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Konceptualna metafora u političkom govoru", i imenovanje prof. dr. sc. Danice Škara za 
mentoricu i prof. dr. sc. Eckharda Höfnera za komentora pri izradi disertacije 

  
8b. Zamolba mr. sc. Igora ŠIPIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

za promjenu mentora pri izradi disertacije pod naslovom "Srednjovjekovni mediteransko-jadranski 
plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetišta" 

 
8c. Zamolba Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti za raspravu o financiranju doktorskih 

studija 
 
9. Reforma poslijediplomskih studija, 
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10. Razno.  
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2006./07.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Gorana PAVELINA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Oblici komuniciranja društvenih i 
gospodarskih subjekata otoka Hvara" i imenovanju prof. dr. sc. Josipa Vidakovića za mentora 
pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 2a.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 
odluka o imenovanju prof. dr. sc. Bogomira Horvata za prvog člana stručnog povjerenstva za 
ocjenu magistarskog rada studenta Jadrana Perinića pod naslovom "Interno poslovno 
komuniciranje na primjeru 'Sojare d.d.' Zadar". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Bogomir Horvat,  
2. prof. dr. sc. Mario Plenković i 
3. prof. dr. sc. Josipa Vidaković.  

Ad 2b. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju prof. dr. sc. Mate Križmana za prvog člana stručnog povjerenstva za 
ocjenu magistarskog rada studentice Dolores BUTIĆ pod naslovom "Jezične i stilske osobitosti 
djela Obsidio Iadrensis". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Mate Križman,  
2. prof. dr. sc. Olga Perić i 
3. prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak.  

Ad 3. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Miljenka BULJCA pod naslovom 
"Vrlika kao zavičajna tema hrvatske književnosti" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije. 
 
Ad 4. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mate KAPOVIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Reconstruction of Balto-Slavic 
Personal Pronouns. With emphasis on Accentuation". 
 
Ad 5. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Marije 

ZANINOVIĆ-RUMORA, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 
odobrenje teme disertacije pod naslovom "Mjere za dužinu i površinu u dalmatinskim komunama 
od 15. do 19. stoljeća" (uz pismenu suglasnost kandidatkinje i mentora na predloženu izmjenu 
naslova), imenovanje prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi disertacije i 
poništenje odluke Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zadru o odobrenju teme 
disertacije pod naslovom "Pomorska metrologija Dalmacije u tiskanim izvorima 16.-18. stoljeća". 

 
Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc.  Vesne ČUČIĆ pod naslovom "Prve tiskare i dubrovačko društvo (1783-1868)". 
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Ad 7. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Viktora PALIĆA pod naslovom "Matično i mješovito sudstvo u dubrovačkim naseobinama u 
Bosni u XV  stoljeću (sličnosti i razlike)". 
 
Ad 8.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Zamolba mr. sc. Veljka MIJIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, za 
produženje roka za predaju izrađenog završnog rada.  
 
Ad 8a.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Vlade SUŠCA, studenta 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Konceptualna metafora u političkom govoru", i imenovanje prof. dr. sc. Danice Škara za 
mentoricu i prof. dr. sc. Eckharda Höfnera za komentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 8b.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Zamolba mr. sc. Igora ŠIPIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, za promjenu mentora pri izradi disertacije pod naslovom "Srednjovjekovni 
mediteransko-jadranski plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetišta". 

 
Ad 8c. 
 Prof. dr. sc. Helena Peričić pojašnjava zamolbu Vijeća poslijediplomskog studija iz 
književnosti. Naime, zbog izuzetno velikog zanimanja studenata za nastavak studija u obliku 
doktorske godine, te potrebe sprječavanja njihova odlaska na druga sveučilišta, Vijeće je zaključilo da 
bi se doktorska godina mogla realizirati samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:  
1. cijenu semestra od 10.000 kn,  
2. mentorski honorar od najmanje 4.000 kn netto i  
3. smanjenje izdvajanja za Sveučilište na najviše 30%.  
Smatra da je netto iznos koji ostaje na računu nakon svih davanja relativno mali te napominje da bi 
predloženi iznos školarine bio namijenjen troškovima mentorskog rada. 
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić podsjeća da su honorari propisani odlukom nadležnog tijela i predlaže 
rektoru pokretanje inicijative za njezino redefiniranje. Naglašava da njegov studij ima relativno malo 
studenata, ali ipak ima 100.000 kn na računu.  
Prof. dr. sc. Danica Škara  napominje da se studiji razlikuju s obzirom na udio vanjskih suradnika, pa 
su im samim time i troškovi različiti. Nije sigurna koliko bi povećanje školarine motiviralo studente na 
upis treće godine.  
Prof. dr. sc. Josip Lisac slaže se s prof. dr. sc. Peričić da je financijska situacija težak problem s kojim 
se suočava i na vlastitom studiju. Također ima nekoliko asistenata koji su oslobođeni plaćanja 
školarine kako bi im se dala mogućnost dovršetka studija. 
Prof. dr. sc. Damir Magaš ne vidi u tome problem i dodaje da njihovim asistentima razliku školarine 
koju ne plati Ministarstvo pokriva Odjel, odnosno znanstveni projekt. Nije protiv inicijative da se 
Senatu argumentirano predloži smanjenje izdvajanja od 40% za Sveučilište. Predlaže da financijska 
tajnica napravi analizu svih poslijediplomskih studija kako bi se došlo do nekih pokazatelja i 
zaključaka.    
Prof. dr. sc. Danica Škara podržava prijedlog, uz napomenu da zakon obvezuje studije i na ulaganje u 
razvoj i opremu, te ponovno upozorava na specifičnost svakog pojedinog studija. Upućuje prof. dr. sc. 
Peričić da prijedlog za izmjenu nastavnog programa (transformaciju treće nastavne godine u 
mentorsku) i utvrđivanje nove cijene školarine uputi Senatu u čijoj je to nadležnosti. Vezano za uvjete 
koje studenti moraju ispuniti za podnošenje zahtjeva za upis u treću godinu, predlaže Vijeću detaljnije 
definiranje kvalifikacijskog rada. 
Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo uputu o kriterijima koje mora zadovoljavati 
kvalifikacijski rad (uz napomenu da student mora imati mentora koji je objavljivao znanstvene 
radove iz područja koje se obrađuje): 

1. rad mora biti opsega od oko 50 kartica teksta, 
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2. student u radu mora pokazati poznavanje relevantne literature iz područja koje se 
obrađuje, 

3. u radu mora biti primijenjena znanstvena metodologija, 
4. student u radu mora pokazati sposobnost samostalnog strukturiranja i interpretiranja 

predmetne građe i donošenja zaključaka.  
 
Ad 9. 
 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara najavljuje svoje sudjelovanje na europskom skupu koji 
će za temu imati doktorske studije, nakon kojega će na našem sveučilištu organizirati tematsku 
radionicu.  
Prof. dr. sc. Damir Magaš predlaže da se na temelju zadanih zakonskih okvira izradi šablona koja bi 
olakšala osnivanje novih studija, odnosno izradu novih elaborata doktorskih studija. 
Prof. dr. sc. Danica Škara obavješćuje nazočne da se na tome upravo radi, tj. u izradi je brošura koja će 
sadržavati sve elemente relevantne za izradu novih programa: odredbe zakona koje se odnose na 
doktorske studije, preporuke Europske unije, primjere iz prakse itd. 
 
Ad 10. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica završena u 14,45 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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