
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-47/2-2007. 
Zadar, 2. travnja 2007. 

 
Z A P I S N I K 

 
V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 
održane 2. travnja 2007. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 13,05 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, predsjednica Vijeća, voditeljica poslijediplomskog studija 

Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
2. akademik Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija iz arheologije istočnog Jadrana, 
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, 
6. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
7. prof. dr. sc. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
8. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 
 
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: 
 

 

15a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Igora BORZIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Otok Korčula – primjer 
romanizacije dalmatinskog otoka" 

 
15b.Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine FEŠTIN, studentice 

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

 
15c. Zahtjev Lade LEPETIĆ za povratom sredstava za školarinu na poslijediplomskom studiju 

Kultura i turizam 
 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge 15a. i 15b. (zbog kratkoće vremena za kvalitetnu pripremu 
prijedlog 15c. odgađa se za sljedeću sjednicu) i utvrđuje sljedeći   
 
 

D n e v n i   r e d: 
 

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

 
2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Tomislava KRPANA, 

studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Germanizmi u hrvatskom 
jeziku sjeverne Dalmacije" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 



3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Bernarda 
MARIJANOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom 
"Društvene i kulturne promjene kao izvor (ne)sporazuma teologije zapadnoga kršćanstva" i 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
4. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vesne KALAJŽIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Putopisi Narodnog lista u 
drugoj polovici XIX. st." i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
5. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke NOVAK, studentice 

poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Odrastanje i sazrijevanje ženskih likova 
u prozi Dacie Maraini", 

 
6. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Melite VIDMAR-

CVITANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom 
"Turistička kultura u našem srednjoškolskom obrazovanju (komunikološki aspekt)", 

 
7. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ljiljane ZEKANOVIĆ-

KORONA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Informacijski 
efekti udaljenog učenja", 

 
8. Odobrenje teme magistarskog rada Mate RADOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija 

Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Starohrvatska groblja od 7. do 12. stoljeća na 
području sjeverne Dalmacije", 

 
9. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivane JADRIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Liberov kult u rimskoj provinciji Dalmaciji" i imenovanje doc. dr. sc. Željka Miletića 
za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
10. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivice LEOVCA, studenta 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme magistarskog 
rada pod naslovom "Višejezična povijest Lukemburga i luksemburški nacionalni jezik" i 
imenovanje prof. dr. sc. Ranka Matasovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
11. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Antonele PIVAC, studentice 

poslijediplomskog studija iz književnosti, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Kritička konstrukcija i autodestrukcija u dramskom opusu Pier Paola Pasolinija" i imenovanje 
prof. dr. sc. Živka Nižića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
12. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Sonje VLAHEK, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Kultura i umjetnost u hrvatskom dnevnom tisku" i imenovanje prof. dr. sc.  Josipa Vidakovića za 
mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
13. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Rajka GUŠČIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Otok Rab između dva svjetska rata. Politički i gospodarski aspekti. 1918.-1941. g." i 
imenovanje doc. dr. sc. Tonća Šitina za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
14. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Sande UGLEŠIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu pozitivnog zakonodavstva" i 
imenovanje prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
15. Prijedlog Stručnog vijeća Odjela za povijest o naknadama članovima stručnih povjerenstava u 

postupcima stjecanja magisterija ili doktorata znanosti, 
 

 2



15a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Igora BORZIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Otok Korčula – primjer 
romanizacije dalmatinskog otoka", 

 
15b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine FEŠTIN, studentice 

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

 
 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

16. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Teodore VIGATO pod 
naslovom "Stilske i poetske osobitosti hrvatskih vizija sv. Bernarda" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu disertacije, 

 
17. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mate KAPOVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Rekonstrukcija baltoslavenskih osobnih 
zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije, 

 
18. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole VULETIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Dalmatska 
leksička geografija. Talasozoonimi" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
19. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marijana BRADANOVIĆA pod 

naslovom"Arhitektura i urbanizam renesanse na otoku Krku", 
 

20. Prihvaćanje izvješća 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)" i imenovanje prof. dr. sc. Pave Živkovića 
za mentora pri izradi disertacije, 

 
21. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristijana 

JURANA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Otok Murter u razdoblju mletačke uprave (1412.-1797.)" i imenovanje 
doc. dr. sc. Josipa Vrandečića za mentora pri izradi disertacije, 

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

Nataše MUČALO pod naslovom "Umjetnost Justinijanovog doba na istočnoj obali Jadrana", 
 

23. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.  
Magdalene NIGOEVIĆ pod naslovom "Diskursne oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku 
(Kontrastivna analiza)", 

 
24. Imenovanje prof. dr. sc. Željke Matulina i prof. dr. sc. Susan Šarčević za komentorice pri izradi 

disertacije mr. sc. Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom "Anglizmi u njemačkom jeziku 
hotelijerstva i turizma", 

 
25. Reforma poslijediplomskih studija, 

 
26. Razno.  

 
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2006./07.  
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Ad 2.  
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Tomislava KRPANA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod 
naslovom "Germanizmi u hrvatskom jeziku sjeverne Dalmacije" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
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 3.  
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Bernarda MARIJANOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i 
društvo, pod naslovom "Društvene i kulturne promjene kao izvor (ne)sporazuma teologije 
zapadnoga kršćanstva" i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u 
sljedećem sastavu: 

1. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Nikola Skledar (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“).  

Ad 4. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Vesne KALAJŽIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
pod naslovom "Putopisi Narodnog lista u drugoj polovici XIX. st." i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 
 

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

Ad 5. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice Jadranke 
NOVAK pod naslovom "Odrastanje i sazrijevanje ženskih likova u prozi Dacie Maraini". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. doc. dr. sc.  Iva Grgić (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Mladen Machiedo (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Živko Nižić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 6. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice Melite 
VIDMAR-CVITANOVIĆ pod naslovom "Turistička kultura u našem srednjoškolskom 
obrazovanju (komunikološki aspekt)". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc.  Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. akademik Nikica Kolumbić (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 7. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice Ljiljane 
ZEKANOVIĆ-KORONA pod naslovom "Informacijski efekti udaljenog učenja". Imenovano 
Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Sveučilište u Zagrebu) 
2. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan(Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru).  
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Ad 8. 
Jednoglasno je donesena odluka o odobrenju teme magistarskog rada Mate 

RADOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 
"Starohrvatska groblja od 7. do 12. stoljeća na području sjeverne Dalmacije". 
 
Ad 9. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Ivane JADRIĆ, studentice poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Liberov kult u rimskoj provinciji 
Dalmaciji" i imenovanju doc. dr. sc. Željka Miletića za mentora pri izradi magistarskog rada, 
 
Ad 10. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Ivice LEOVCA, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i 
kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Višejezična povijest 
Luksemburga i luksemburški nacionalni jezik" i imenovanju prof. dr. sc. Ranka Matasovića za 
mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 11. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Antonele PIVAC, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Kritička konstrukcija i autodestrukcija u 
dramskom opusu Pier Paola Pasolinija" i imenovanju prof. dr. sc. Živka Nižića za mentora pri 
izradi magistarskog rada. 

 
Ad 12. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Sonje VLAHEK, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Kultura i umjetnost u hrvatskom dnevnom 
tisku" i imenovanju prof. dr. sc.  Josipa Vidakovića za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 13. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Rajka GUŠČIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom " Politički i gospodarski aspekti 
otoka Raba (1918.-1941.)" (uz pismenu suglasnost kandidata i mentora na predloženu izmjenu 
naslova) i imenovanju doc. dr. sc. Tonća Šitina za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 14. 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Vijeća te nakon uvida u sinopsis 
magistarskog rada, jednoglasno je donesena odluka o vraćanju prijedloga teme magistarskog 
rada Sande UGLEŠIĆ pod naslovom "Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu 
pozitivnog zakonodavstva" Vijeću poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, koje 
je dužno dostaviti obrazloženje povezanosti navedene teme s tematikom studija, što uključuje i 
pitanje mentorstva. 

  
Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog Stručnog vijeća Odjela za povijest 
o naknadama članovima stručnih povjerenstava u postupcima stjecanja magisterija ili doktorata 
znanosti proslijedi prorektoru za materijalna pitanja, razvoj i izdavaštvo Sveučilišta, s molbom 
da se što prije izradi novi pravilnik koji će na odgovarajući način regulirati navedenu 
problematiku. 
 
Ad 15a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana jednoglasno 
je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studenta  
Igora BORZIĆA pod naslovom "Otok Korčula – primjer romanizacije dalmatinskog otoka". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
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1. doc. dr. sc. Željko Miletić (Sveučilište u Zadru) 
2. akademik Nenad Cambi (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište u Puli).  

Ad 15b. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice Marine 
FEŠTIN pod naslovom "Komunikolog – sudionik timskih bioetičkih konzultacija". Imenovano 
Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru), 
2. prof. dr. sc. Ivan Šegota (Sveučilište u Rijeci) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru). 

Ad 16. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Teodore VIGATO pod 
naslovom "Stilske i poetske osobitosti hrvatskih vizija sv. Bernarda" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu disertacije. 

 
Ad 17. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mate KAPOVIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Rekonstrukcija baltoslavenskih osobnih 
zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije. 

 
Ad 18. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Nikole VULETIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Dalmatska 
leksička geografija. Talasozoonimi" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 

 
Ad 19. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marijana BRADANOVIĆA pod 
naslovom"Arhitektura i urbanizam renesanse na otoku Krku". 

 
Ad 20. 

Nakon primjedbe članova Vijeća da bi iza rednog broja trebala stajati točka, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća 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)" i imenovanje prof. dr. sc. Pave Živkovića 
za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 21. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog (uz 
preporuku da se nakon izrade disertacije u Stručno povjerenstvo za ocjenu predloži i najmanje 
jedan izvanredni ili redoviti profesor): 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Kristijana 
JURANA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Otok Murter u razdoblju mletačke uprave (1412.-1797.)" i imenovanje 
doc. dr. sc. Josipa Vrandečića za mentora pri izradi disertacije. 

 
Ad 22. 

Nakon primjedbe prof. dr. sc. Josipa Lisca na jezičnu ispravnost naslova, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc.  Nataše MUČALO pod naslovom "Umjetnost Justinijanova doba na istočnoj obali Jadrana". 
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Ad 23. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc.  Magdalene NIGOEVIĆ pod naslovom "Diskursne oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku 
(Kontrastivna analiza)". 

 
Ad 24. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje prof. dr. sc. Željke Matulina i prof. dr. sc. Susan Šarčević za mentorice pri izradi 
disertacije mr. sc. Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom "Anglizmi u njemačkom jeziku 
hotelijerstva i turizma". 
 
Ad 25. 
 Nije bilo rasprave. 

 
Ad 24. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

 
Sjednica završena u 14,30 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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