
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-58/2-2007. 
Zadar, 21. svibnja 2007. 

 
Z A P I S N I K 

 
VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 
održane 21. svibnja 2007. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 13,10 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. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 
4. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
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. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
 
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: 
 
14a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Daria VUJEVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Srednji paleolitik na 
području južno od Ražanca" 

 
14b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Gorane DUPLANČIĆ 

ROGOŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Obrada 
kolokacija u englesko-hrvatskim, hrvatsko-engleskim i englesko-engleskim rječnicima" 

 
14c. Zamolba Ante MATANA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, za odobrenje  

nastavka studija te upis u treću godinu studija i završetak studija izradom disertacije, 
 
20a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Eldi GRUBIŠIĆ PULIŠELIĆ 

pod naslovom "Žena i brak u dramama njemačkih kazališnih autora od 1870. do 1890." 
 
20b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlade SUŠCA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Konceptualna metafora u političkom 
govoru" 

 
20c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marije ZANINOVIĆ-RUMORA, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Mjere za 
dužinu i površinu u dalmatinskim komunama od 15. do 19. stoljeća" 

 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

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

 



2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Igora BORZIĆA, 
studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Otok Korčula – 
primjer romanizacije dalmatinskog otoka" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
magistarskog rada, 

 
3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ljiljane ZEKANOVIĆ-

KORONA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Informacijski 
efekti udaljenog učenja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane JADRIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Liberov kult u rimskoj 
provinciji Dalmaciji", 

 
5. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Meri MARETIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Odnosi s javnošću u lokalnoj 
samoupravi na primjeru gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije", 

 
6. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ive RADOJA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Razvoj Dubrovačke 
parobrodarske plovidbe između dva svjetska rata", 

 
7. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Šime VULIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, odobrenje teme pod naslovom 
"Hidroarheološki predmeti u zbirci dominikanskog samostana u Bolu na Braču" i imenovanje 
prof. dr. sc. Zdenka Brusića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
8. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivana BOŽIČEVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Sustavna metoda projektiranja obrazovanja za medije" i imenovanje prof. dr. sc. Ante Munitića 
za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
9. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Vilinke GRLAŠ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Ekološki odgoj kroz vizualno komuniciranje u institucionalnom predškolskom radu" i imenovanje 
prof. dr. sc. Marije Marinović za mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
10. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Snježane RAĐA, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Učestalost štetnih navika učenika s obzirom na kvalitetu prevencije i komunikacije" i imenovanje 
prof. dr. sc. Izeta Hozua za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
11. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Maria JAGERA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Komunikacije na području hrvatskog dijela rimskog limesa" i imenovanje doc. dr. sc. 
Ivane Iskre-Janošić za mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
12. Vijeće poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva - obrazloženje teme  magistarskog 

rada Sande UGLEŠIĆ pod naslovom "Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu 
pozitivnog zakonodavstva, 

 
13. Zamolba Željka STEPANIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

za odobrenje upisa u treću godinu studija i završetak studija izradom disertacije, 
 
14. Zahtjev Lade LEPETIĆ za povratom sredstava za školarinu na poslijediplomskom studiju 

Kultura i turizam, 
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14a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Daria VUJEVIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Srednji paleolitik na 
području južno od Ražanca" 

14b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Gorane DUPLANČIĆ 
ROGOŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Obrada 
kolokacija u englesko-hrvatskim, hrvatsko-engleskim i englesko-engleskim rječnicima" 

 
14c. Zamolba Ante MATANA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, za odobrenje  

nastavka studija te upis u treću godinu studija i završetak studija izradom disertacije, 
 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 
15. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zrinke ĆORALIĆ pod 

naslovom "Modifikacije idioma u djelima Güntera Grassa i njihovi ekvivalenti u hrvatskim 
prijevodima" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
16. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Kornelije KUVAČ-

LEVAČIĆ pod naslovom "Mitski jezik u hrvatskoj fantastičnoj prozi" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu disertacije, 

 
17. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Karle GUSAR, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Kasnosrednjovjekovna i 
novovjekovna glazirana keramika sa šireg zadarskog područja" i imenovanje dr. sc. Janka 
Beloševića, prof. emeritusa za mentora pri izradi disertacije, 

 
18. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Tomislava FRLETE, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Neotuđivost i implikacija 
osobe i lica" i imenovanje prof. dr. sc. Vjekoslava Ćosića za mentora pri izradi disertacije, 

 
19. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Darka 

PERIŠE, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Rimsko-delmatski ratovi u svjetlu arheologije" i imenovanje akademika 
Nenada Cambija za mentora pri izradi disertacije, 

 
20. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Lucijane 

ŠEŠELJ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Promontorium Diomedis: svetište na rtu Ploča i jadranska pomorska 
trgovina u helenističkom razdoblju" i imenovanje prof. dr. sc. Slobodana Čače za mentora pri 
izradi disertacije, 

 
20a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Eldi GRUBIŠIĆ PULIŠELIĆ 

pod naslovom "Žena i brak u dramama njemačkih kazališnih autora od 1870. do 1890." 
 
20b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlade SUŠCA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Konceptualna metafora u političkom 
govoru" 

 
20c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marije ZANINOVIĆ-RUMORA, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Mjere za 
dužinu i površinu u dalmatinskim komunama od 15. do 19. stoljeća" 

21. Reforma poslijediplomskih studija, 
 
22. Razno.  
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Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika V. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2006./07.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Igora BORZIĆA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, pod naslovom "Otok Korčula – primjer romanizacije dalmatinskog otoka" i imenovanju 
stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

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

magistarskog rada Ljiljane ZEKANOVIĆ-KORONA, studentice poslijediplomskog studija 
Kultura i turizam, pod naslovom "Informacijski efekti udaljenog učenja" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada 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).  

Ad 4. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana jednoglasno 

je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice 
Ivane JADRIĆ pod naslovom "Liberov kult u rimskoj provinciji Dalmaciji". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. dr. sc.  Marin Zaninović, red. prof. u miru,  
2. doc. dr. sc. Željko Miletić (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Miroslav Glavičić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 5. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice Meri 
MARETIĆ pod naslovom "Odnosi s javnošću u lokalnoj samoupravi na primjeru gradova i općina 
Splitsko-dalmatinske županije". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc.  Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Ante Munitić (Sveučilište u Splitu).  

Ad 6. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva jednoglasno 

je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studenta 
Ive RADOJA pod naslovom "Razvoj Dubrovačke parobrodarske plovidbe između dva svjetska 
rata". 
 Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. dr. sc.  Stijepo Obad, red. prof. u miru,  
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 7. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Šime VULIĆA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, odobrenju teme pod naslovom "Hidroarheološki predmeti u zbirci dominikanskog 
samostana u Bolu na Braču" i imenovanju prof. dr. sc. Zdenka Brusića za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 
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Ad 8. 
Jednoglasno je donesena odluka o odobrenju teme magistarskog rada Ivana 

BOŽIČEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenju teme 
magistarskog rada pod naslovom "Sustavna metoda projektiranja modela obrazovanja za medije" 
(uz pismenu suglasnost kandidata na predloženu izmjenu naslova) i imenovanju prof. dr. sc. 
Ante Munitića za mentora pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 9. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Vilinke GRLAŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Ekološki odgoj kroz vizualno komuniciranje u 
institucionalnom predškolskom radu" i imenovanju prof. dr. sc. Marije Marinović za mentoricu 
pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 10. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Snježane RAĐA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Učestalost štetnih navika učenika s obzirom 
na kvalitetu prevencije i komunikacije" i imenovanju prof. dr. sc. Izeta Hoze za mentora pri 
izradi magistarskog rada, 

 
Ad 11. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Maria JAGERA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Komunikacije na području 
hrvatskog dijela rimskog limesa" i imenovanju doc. dr. sc. Ivane Iskre-Janošić za mentoricu pri 
izradi magistarskog rada. 

 
Ad 12. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju obrazloženja Vijeća poslijediplomskog 
studija Povijest hrvatskog pomorstva o povezanosti teme magistarskog rada Sande UGLEŠIĆ, 
prof., s tematikom poslijediplomskog studija te o kvalificiranosti prof. dr. sc. Mithada Kozličića 
za mentora pri izradi magistarskog rada, prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada pod naslovom "Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu pozitivnog 
zakonodavstva i imenovanju prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi magistarskog 
rada. 

 
Ad 13. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva  
jednoglasno je doneseno sljedeće rješenje: 
Studentu Željku STEPANIĆU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  
 
Ad 14. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Zahtjev studentice Lade LEPETIĆ za 
povratom sredstava za školarinu na poslijediplomskom studiju Kultura i turizam proslijedi 
Vijeću navedenog poslijediplomskog studija koje je dužno u najkraćem roku dostaviti svoj 
odgovor. 
 
Ad 14a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana jednoglasno 
je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studenta 
Daria VUJEVIĆA pod naslovom "Srednji paleolitik na području južno od Ražanca". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić (Sveučilište u Zagrebu),  
2. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Zdenko Brusić (Sveučilište u Zadru).  
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Ad 14b. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studenta Gorane 
DUPLANČIĆ ROGOŠIĆ pod naslovom "Obrada kolokacija u englesko-hrvatskim, hrvatsko-
engleskim i englesko-engleskim rječnicima". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc.  Danica Škara (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Maja Bratanić (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Mile Mamić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 14c. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je doneseno 

sljedeće rješenje: 
Studentu Anti MATANU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2005./2006.  
 
Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zrinke ĆORALIĆ pod 
naslovom "Modifikacije idioma u djelima Güntera Grassa i njihovi ekvivalenti u hrvatskim 
prijevodima" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 16. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Kornelije KUVAČ-
LEVAČIĆ pod naslovom "Mitski jezik u hrvatskoj fantastičnoj prozi" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 17. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Karle GUSAR, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Kasnosrednjovjekovna i 
novovjekovna glazirana keramika sa šireg zadarskog područja" i imenovanje dr. sc. Janka 
Beloševića, prof. emeritusa za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 18. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan 

doktorskog studija mr. sc. Tomislava FRLETE, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Neotuđivost i implikacija osobe i lica" i imenovanje prof. dr. sc. Vjekoslava Ćosića za mentora 
pri izradi disertacije, uz napomenu predlagatelju Stručnog povjerenstva da bi navedeno izvješće 
trebalo sadržavati detaljniju ocjenu sinopsisa. 
 
Ad 19. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Darka PERIŠE, studenta poslijediplomskog studija 
Arheologija istočnog Jadrana, i vraćanju prijedloga sinopsisa kandidatu koji je dužan očitovati 
se na izvješća Stručnog povjerenstva, odnosno, ukoliko je suglasan, postupiti u skladu s uputama 
te dorađeni sinopsis dostaviti na dodatni postupak ocjenjivanja. 
 
Ad 20. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Lucijane 
ŠEŠELJ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Promontorium Diomedis: svetište na rtu Ploča i jadranska pomorska 
trgovina u helenističkom razdoblju" i imenovanje prof. dr. sc. Slobodana Čače za mentora pri 
izradi disertacije. 
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Ad 20a. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Eldi GRUBIŠIĆ PULIŠELIĆ 
pod naslovom "Žena i brak u dramama njemačkih kazališnih autora od 1870. do 1890." 

 
Ad 20b. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlade SUŠCA, studenta 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Konceptualna metafora u političkom 
govoru". 
 
Ad 20c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marije ZANINOVIĆ-RUMORA, 
studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Mjere za 
dužinu i površinu u dalmatinskim komunama od 15. do 19. stoljeća". 

 
Ad 21. 
 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara upozorava na problem neprijavljivanja novih 
doktorskih studija, a kao najvažnije razloge navodi financijski, tj. izdvajanje 40% prihoda za 
Sveučilište, te kadrovski. Naglašava nužnost hitnog otvaranja novih studija, jer u Europi je težište 
upravo na doktorskim studijima, te preporuča prijave programa kod različitih europskih fondova iz 
kojih je moguće ostvariti financijska sredstva.  
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić napominje da je na Odjelu za povijest  u tijeku izrada novog doktorskog 
programa, ali pita se ima li smisla prijavljivati ga, s obzirom da izvanredni studij nije do kraja 
definiran, pa varijanta sa školarinom vjerojatno neće proći na Nacionalnom vijeću. 
Prof. dr. sc. Danica Škara smatra da će se morati odustati od zamisli da doktorski studij bude 
namijenjen isključivo znanstvenim novacima. 
Akademik Nenad Cambi misli da je bitno raditi nove programe, a ne obazirati se na školarine. 
Prof. dr. sc. Danica Škara se ne slaže i smatra da se ne može pokrenuti novi studij bez rješavanja 
pitanja izvora i količine sredstava iz kojih će se plaćati predavači. Predlaže da se Senat upozori na ovu 
problematiku. 
Prof. dr. sc. Josip Vidaković slaže se sa prorektoricom da se mora mijenjati politika Sveučilišta prema 
poslijediplomskim studijima. 

Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da je zbog velike važnosti 
doktorskih studija za razvoj i ugled Sveučilišta u Zadru dužno upozoriti Senat na problem koji 
otežava osnivanje novih, reformiranih studija, a tiče se demotivirajućeg sustava financiranja, te 
da bi Senat Sveučilišta  trebao dati jasnije upute za rješavanje tog problema.  
 
Ad 22. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

 
Sjednica završena u 14,00 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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