
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-4/2-2007. 
Zadar, 16. siječnja 2007. 

 
Z A P I S N I K 

 
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 
održane 16. siječnja 2007. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 13,20 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. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
3. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
4. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija iz arheologije 

istočnog Jadrana, 
5. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
6. prof. dr. sc. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
7. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 
8. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
 
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: 
 
3a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadrana PERINIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Interno poslovno komuniciranje na 
primjeru 'Sojare d.d.' Zadar" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
3b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vesne KALAJŽIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Putopisi Narodnog lista u drugoj 
polovici XIX. stoljeća", 

 
3c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Tomislava KRPANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Germanizmi u hrvatskom jeziku 
sjeverne Dalmacije", 

 
3d. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ane SARIĆ, studentice poslijediplomskog 

studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Kontrastivna analiza 
engleskih i hrvatskih frazema s leksemom boje" i imenovanje prof. dr. sc. Maje Bratanić za 
mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
3e. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Damira MAKSIMOVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Uloga tiskanih medija u oblikovanju identiteta šibenskog turizma do početka prvog svjetskog 
rata" i imenovanje prof. dr. sc. Stijepe Obada za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
3f. Zahtjev Ante MATANA za upis u treću godinu poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja i 

završetak studija izradom disertacije, 
 



5a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nele RUBIĆ pod naslovom "Stara 
hrvatska književnost u BiH do 19. stoljeća" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije, 

 
5b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vinka VIDUČIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Informacijsko-upravljački model 
putničkog brodarstva u funkciji održivog razvoja otoka Visa". 

 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

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

 
2. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ane JELČIĆ, studentice poslijediplomskog 

studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Njemački i hrvatski 
poredbeni frazemi sa sastavnicom flore i faune" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Matuline za 
mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
3. Odobrenje teme magistarskog rada Marine FEŠTIN, studentice poslijediplomskog studija 

Kultura i turizam, pod dorađenim naslovom "Komunikolog – sudionik timskih bioetičkih 
konzultacija", 

 
3a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadrana PERINIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Interno poslovno komuniciranje na 
primjeru 'Sojare d.d.' Zadar" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
3b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vesne KALAJŽIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Putopisi Narodnog lista u drugoj 
polovici XIX. stoljeća", 

 
3c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Tomislava KRPANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Germanizmi u hrvatskom jeziku 
sjeverne Dalmacije", 

 
3d. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ane SARIĆ, studentice poslijediplomskog 

studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Kontrastivna analiza 
engleskih i hrvatskih frazema s leksemom boje" i imenovanje prof. dr. sc. Maje Bratanić za 
mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
3e. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Damira MAKSIMOVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Uloga tiskanih medija u oblikovanju identiteta šibenskog turizma do početka prvog svjetskog 
rata" i imenovanje prof. dr. sc. Stijepe Obada za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
3f. Zahtjev Ante MATANA za upis u treću godinu poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja i 

završetak studija izradom disertacije, 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 
4. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Majde TAFRA-VLAHOVIĆ pod 

naslovom "Model odnosa s javnosti na primjeru Coca-Cole Beverages Hrvatska" i imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 
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5. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.  
Zrinke ĆORALIĆ pod naslovom "Modifikacije idioma u djelima Güntera Grassa i njihovi 
ekvivalenti u hrvatskim prijevodima", 

 
5a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nele RUBIĆ pod naslovom "Stara 

hrvatska književnost u BiH do 19. stoljeća" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije, 

 
5b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vinka VIDUČIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Informacijsko-upravljački model 
putničkog brodarstva u funkciji održivog razvoja otoka Visa". 

 
6. Reforma poslijediplomskih studija, 
 
7. Razno.  
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2006./07.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Ane JELČIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Njemački i hrvatski poredbeni frazemi sa 
sastavnicom flore i faune" i imenovanju prof. dr. sc. Željke Matuline za mentoricu pri izradi 
magistarskog rada. 

 
Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o odobrenje teme magistarskog rada Marine FEŠTIN, 
studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Komunikolog – sudionik 
timskih bioetičkih konzultacija". 

 
Ad 3a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Jadrana PERINIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
pod naslovom "Interno poslovno komuniciranje na primjeru 'Sojare d.d.' Zadar" i imenovanju 
Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Bogomir Horvat (Sveučilište u Mariboru),  
2. prof. dr. sc. Mario Plenković (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3b. 
  Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice Vesne 
KALAJŽIĆ pod naslovom "Putopisi Narodnog lista u drugoj polovici XIX. stoljeća". Imenovano 
Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Miroslav Bertoša (Sveučilište u Rijeci), 
3. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić (Sveučilište u Osijeku), 
4. akademik Nikica Kolumbić (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3c. 
  Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studenta Tomislava 
KRPANA pod naslovom "Germanizmi u hrvatskom jeziku sjeverne Dalmacije". Imenovano 
Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
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1. prof. dr. sc. Marija Turk (Sveučilište u Rijeci),  
2. prof. dr. sc. Željka Matulina (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Mile Mamić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3d. 
Nakon prijedloga prof. dr. sc. Josipa Lisca da u naslovu imenica «boja» glasi u množini, 

jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog 
rada Ane SARIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenju teme 
magistarskog rada pod naslovom "Kontrastivna analiza engleskih i hrvatskih frazema s leksemom 
boja" (uz pismenu suglasnost kandidatkinje i mentorice na predloženu izmjenu naslova) i 
imenovanju prof. dr. sc. Maje Bratanić za mentoricu pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 3e. 

Nakon kraće rasprave o potrebi bližeg geografskog, odnosno administrativnog određenja 
«šibenskog turizma», jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o 
sinopsisu magistarskog rada Damira MAKSIMOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija 
Kultura i turizam, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Uloga tiskanih medija u 
oblikovanju identiteta turizma šibenskog kotara do Prvog svjetskog rata" (uz pismenu suglasnost 
kandidata i mentora na predloženu izmjenu naslova) i imenovanju prof. dr. sc. Stijepe Obada za 
mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 3f. 

Nakon primjedbe članova Vijeća da predmet nije trebao biti proslijeđen ovom tijelu, s obzirom 
da nisu ispunjeni svi zakonski uvjeti potrebni za odobrenje nastavka studija, jednoglasno je donesena 
odluka o odbijanju zahtjeva studenta Ante MATANA za upis u treću godinu poslijediplomskog 
studija iz jezikoslovlja i završetak studija izradom disertacije. 
 
Ad 4. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Majde TAFRA-VLAHOVIĆ pod 
naslovom "Model odnosa s javnosti na primjeru Coca-Cole Beverages Hrvatska" i imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 5. 

Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog Stručnog 
povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.  Zrinke ĆORALIĆ 
pod naslovom "Modifikacije idioma u djelima Güntera Grassa i njihovi ekvivalenti u hrvatskim 
prijevodima" vrati Odjelu za njemački jezik i književnost koji je dužan dostaviti novi prijedlog 
povjerenstva, s prvim članom izabranim u znanstveno-nastavno zvanje iz znanstvene grane iz 
koje je tema disertacije. 
 
Ad 5a.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nele RUBIĆ pod naslovom "Stara 
hrvatska književnost u BiH do 19. stoljeća" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije. 
 
Ad 5b.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vinka VIDUČIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Informacijsko-upravljački model 
putničkog brodarstva u funkciji održivog razvoja otoka Visa". 
 
Ad 6. 

 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara izvijestila je Vijeće o sudjelovanju na Bologna 
Seminaru o doktorskim programima u Europi, koji se održao u Nici početkom prosinca 2006. godine, 
te najavila skorašnje objavljivanje zaključnih preporuka. Isto tako, iznijela je prijedlog za osnivanje 
Centra (ili Škole) za doktorske studije, koji bi predstavljao pokušaj sistematičnog rješenja baze 
podataka o znanstvenom potencijalu Sveučilišta (predavači, kolegiji), čime bi se olakšalo formiranje 
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interdisciplinarnih  doktorskih studija među odjelima, a studentima bilo kojeg doktorskog studija dao 
bi se uvid u ponudu mogućih mentora.  
Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović smatra da bi trebalo predložiti modele koji bi predstavljali 
prihvatljivi okvir za osnivanje novih studija.  
Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara podsjeća da sve upute već postoje u preporukama Ministarstva i 
Nacionalnog vijeća. 
 
Ad 7. 

Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović obrazlaže mišljenje Vijeća poslijediplomskog studija 
Arheologija istočnog Jadrana o omogućavanju upisa treće mentorske godine studentima koji su upisali 
magistarski studij: Vijeće, naime, smatra da studenti koji su upisali magistarski studij (kojih nije veliki 
broj) trebaju isti završiti prema započetom programu jer se kvaliteta magistarskog i doktorskog studija 
razlikuje.   
 

Nakon razmatranja pritužbe studentice Lade Lepetić na uvjete pohađanja studija na 
poslijediplomskom studiju Kultura i turizam te zahtjeva za povrat uplaćene školarine, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku da se predmet proslijedi Vijeću poslijediplomskog studija Kultura i 
turizam koje je dužno u najkraćem roku dostaviti svoje očitovanje. 
 
 
Sjednica završena u 14,20 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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