
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-22/2-2007. 
Zadar, 14. veljače 2007. 

 
Z A P I S N I K 

 
IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 
održane 14. veljače 2007. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 13,25 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. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, 
 
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. 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: 
 
6a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Anite PEREŠIN, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Masovni mediji i nova paradigma 
terorizma" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
12a. 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", 

 
12b. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Josipa ČERINE, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Hrvatski tisak u edukaciji i promociji međunarodnih načela borbe protiv mina" i imenovanje 
doc. dr. sc. Nadu Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
12c. Izvješća 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" i imenovanje stručnog povjerenstva 
za obranu disertacije, 

 
12d. Odluka Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam o naknadama za rad u stručnim 

povjerenstvima. 
 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

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



 
2. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Josipe CAKTAŠ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Odnosi s medijima turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske županije" i imenovanje prof. dr. sc. 
Josipa Vidakovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
3. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Đorđa OBRADOVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Utemeljenje etike novih medija. Analiza sadržaja online izdanja hrvatskih dnevnih listova" i 
imenovanje prof. dr. sc. Stjepana Malovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
4. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ksenije RAJTIĆ ŽLOF, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Utjecaj izvora na vjerodostojnost medijskih objava" i imenovanje prof. dr. sc. Stjepana Malovića 
za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
5. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivane JAKIĆ, studentice poslijediplomskog 

studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Vojvoda 
Petar Pavlović" i imenovanje prof. dr. sc.  za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
6. Očitovanje Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam na pritužbu studentice Lade 

Lepetić, 
 
6a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Anite PEREŠIN, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Masovni mediji i nova paradigma 
terorizma" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 
7. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole VULETIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Dalmatska 
leksička geografija. Talasozoonimi", 
 

8. Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 
Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Anglicizmi u 
njemačkom jeziku hotelijerstva i turizma", 

 
9. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Vesne ČUČIĆ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Prve tiskare i dubrovačko društvo 
(1783-1868)" i imenovanje doc. dr. sc. Stjepana Ćosića za mentora pri izradi disertacije, 

 
10. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Davora VIDIŠA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Informacijsko-komunikacijski model kao podloga za donošenje odluka u međunarodnim 
(vanjskopolitičkim) odnosima" i imenovanje prof. dr. sc. Đorđa Nadrljanskog za mentora pri izradi 
disertacije, 

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

Patricka LEVAČIĆA pod naslovom "Dalmacija u francuskim putopisima 1806.-1914.", 
 
12. Zamolba prof. dr. sc. Željke Matuline za preispitivanje Odluke Vijeća poslijediplomskih studija o 

vraćanju prijedloga stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zrinke Ćoralić Odjelu za 
njemački jezik i književnost, 

 
12a. 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", 
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12b. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. Josipa ČERINE, 
studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Hrvatski tisak u edukaciji i promociji međunarodnih načela borbe protiv mina" i imenovanje 
doc. dr. sc. Nadu Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
12c. Izvješća 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" i imenovanje stručnog povjerenstva 
za obranu disertacije, 

 
12d. Odluka Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam o naknadama za rad u stručnim 

povjerenstvima. 
 

13. Reforma poslijediplomskih studija, 
 
14. Razno.  
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika III. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2006./07.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješće recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Josipe CAKTAŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Odnosi turističkih zajednica Splitsko-
dalmatinske županije s medijima" (uz pismenu suglasnost kandidatkinje i mentora na predloženu 
izmjenu naslova) i imenovanju prof. dr. sc. Josipa Vidakovića za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 

 
Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Đorđa OBRADOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i 
turizam, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Utemeljenje etike novih medija. 
Analiza sadržaja online izdanja hrvatskih dnevnih listova" i imenovanju prof. dr. sc. Stjepana 
Malovića za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Ksenije RAJTIĆ ŽLOF, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 
turizam, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Utjecaj izvora na vjerodostojnost 
medijskih objava" i imenovanju prof. dr. sc. Stjepana Malovića za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 

 
Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Ivane JAKIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Vojvoda Petar Pavlović i njegova 
vladavina" (uz pismenu suglasnost kandidatkinje i mentora na predloženu izmjenu naslova) i 
imenovanju prof. dr. sc. Pave Živkovića za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 6. 
 Prof. dr. sc. Josip Vidaković obrazlaže očitovanje Vijeća na pritužbu studentice Lade Lepetić. 
Nakon kraće rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o podržavanju očitovanja i 
upućivanju studentice na regularnu proceduru, tj. da se za rješavanje eventualnih problema 
nastalih pri pohađanju studija obrati Vijeću poslijediplomskog studija Kultura i turizam.  
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Ad 6a. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Anite PEREŠIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 
naslovom "Masovni mediji i nova paradigma terorizma“ i imenovanju Stručnog povjerenstva za 
obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru), 
2. prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru). 

Ad 7. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole VULETIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Dalmatska 
leksička geografija. Talasozoonimi" u sljedećem sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Vladimir Skračić (Sveučilište u Zadru), 
2. akademik August Kovačec (Zagreb) i 
3. doc. dr. sc. Milenko Lončar (Sveučilište u Zadru). 

Ad 8. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ i odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Anglizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i turizma". 
 
Ad 9. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Vesne ČUČIĆ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Prve tiskare i 
dubrovačko društvo (1783.-1868.)" i imenovanje doc. dr. sc. Stjepana Ćosića za mentora pri 
izradi disertacije. 

 
Ad 10. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 
Davora VIDIŠA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Informacijsko-komunikacijski model kao podloga za donošenje odluka 
u međunarodnim (vanjskopolitičkim) odnosima" i imenovanje prof. dr. sc. Đorđa Nadrljanskog 
za mentora pri izradi disertacije. 

 
Ad 11. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc.  Patricka LEVAČIĆA pod naslovom "Dalmacija u francuskim putopisima 1806.-1914.". 
 
Ad 12. 
 S obzirom da se u Ad 12a. prof. dr. sc. Željka Matulina suglasila s novim prijedlogom 
stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Zrinke Ćoralić, 
njezina zamolba nije razmatrana. 
 
Ad 12a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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". 
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Ad 12b.  
Nakon kraće rasprave o gramatičkoj neispravnosti naslova (trebalo bi reći „…u edukaciji o 

međunarodnim načelima…“), Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći 
prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 
Josipa ČERINE, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Hrvatski tisak u promociji međunarodnih načela borbe protiv mina" i 
imenovanje doc. dr. sc. Nadu Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi disertacije. 
 
Ad 12c.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje zvješća 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" i imenovanje stručnog povjerenstva 
za obranu disertacije. 
 
Ad 12d. 

 Prof. dr. sc. Josip Vidaković obrazlaže odluku Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i 
turizam o naknadama za rad u stručnim povjerenstvima te postavlja pitanje na čiji će teret ići putni 
troškovi članova stručnog povjerenstva za obranu ukoliko se ova odluka stavi izvan snage. 
Prof. dr. sc. Danica Škara misli da bi trebala postojati univerzalna odluka koja bi vrijedila za sve 
studije. Podsjeća na problem izdvajanja od 40% za Sveučilište. 
Prof. dr. sc. Josip Lisac slaže se da bi odluku o naknadama trebalo unificirati na razini Sveučilišta, jer 
nema razlike među studijima. 
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić smatra da je takva odluka stvar svakog pojedinog studija, s obzirom na 
financijska sredstva kojima raspolažu. Dodaje da bi Senat trebao raspravljati o naknadama za rad u 
povjerenstvima za izbore u zvanja. 
Prof. dr. sc. Damir Magaš ne vidi rješenje problema u smanjenju izdvajanja za Sveučilište, jer je, za 
razliku od Sveučilišta, većina odjela i poslijediplomskih studija financijski u plusu. Rješenje vidi u 
povećanju cijena školarina. Predlaže da se pričeka sa zajedničkom odlukom svih studija dok se ne 
dovrši izrada novog pravilnika o visini naknada za rad u stručnim povjerenstvima. 
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić napominje da na postojećim studijima više nema školarina, već samo 
troškovi.  
Nakon rasprave, Vijeće je zaključilo da je odluka Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i 
turizam o naknadama za rad u stručnim povjerenstvima legitimna odluka studija. 
 
Ad 13. 
 Nije bilo rasprave. 
 
Ad 14. 
 Prof. dr. sc. Damir Magaš upoznaje članove Vijeća s prijedlogom za ovogodišnju dodjelu 
počasnog doktorata gospođi Doris Pack, članici Europskog parlamenta, koja je u proteklom razdoblju 
dala veliku podršku Hrvatskoj, kao i Sveučilištu u Zadru. 
 
 
Sjednica završena u 15,00 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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