
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-150/2-2006. 
Zadar, 29. rujna 2006. 

 
Z A P I S N I K 

 
VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2005./2006. 
održane 29. rujna 2006. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 11,05 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, predsjednica Vijeća, voditeljica poslijediplomskog studija 

Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
2. prof. dr. sc. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
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. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
6. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
7. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
8. akademik Nenad Cambi, voditelj 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: 
 
5a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivone ŠETKA, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Glagolska vremena za prošlost u 
hrvatskom i engleskom jeziku" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
5b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Anite PEREŠIN, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Masovni mediji i nova 
paradigma terorizma", 

 
5c. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ljiljane ZEKANOVIĆ-KORONA, 

studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada 
pod naslovom "Informacijski efekti udaljenog učenja" i imenovanje prof. dr. sc. Vladimira 
Mateljana za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
10a. Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Majde TAFRA-

VLAHOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom 
"Model odnosa s javnosti na primjeru Coca-Cole Beverages Hrvatska", 

 
10b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Milorada PAVIĆA pod 

naslovom "Istočni Jadran u talijanskim tiskanim geografskim priručnicima 16.-18. st.", 
 

 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2005./2006., 

 



2. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Anite JELIČIĆ, studentice 
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Utjecaji virtualnih 
komunikacija na suvremeno društvo" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
magistarskog rada, 

 
3. Imenovanje 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", 

 
4. Imenovanje 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" 

 
5. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Vlahe KOVAČEVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Kršćanski katolički ethos u postmoderni" i imenovanje dr. sc. Esada Ćimića, prof. emeritusa 
za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
5a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivone ŠETKA, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Glagolska vremena za prošlost u 
hrvatskom i engleskom jeziku" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 
rada, 

 
5b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Anite PEREŠIN, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Masovni mediji i nova 
paradigma terorizma", 

 
5c. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ljiljane ZEKANOVIĆ-KORONA, 

studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog 
rada pod naslovom "Informacijski efekti udaljenog učenja" i imenovanje prof. dr. sc. 
Vladimira Mateljana za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

6. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije kandidata Smiljana GLUŠČEVIĆA pod 
naslovom "Zadarske nekropole od 1. do 4. stoljeća. Organizacija groblja, pogrebni obredi, 
podrijetlo, kultura, status i standard pokojnika" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije, 

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

Marije KORONA pod naslovom "Cijepani litički nalazi starijeg neolitika na istočnoj 
jadranskoj obali", 

 
8. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Vinka VIDUČIĆA, studenta poslijediplomskog 

studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Morsko putničko 
brodarstvo u funkciji održivog razvoja otoka Visa" i imenovanje prof. dr. sc. Želimira Pašalića 
za mentora pri izradi disertacije, 

 
9. Izvješća recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Odri RIBAREVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Interakcija javnih medija i turizma na primjeru Primorsko-goranske županije" i imenovanje 
prof. dr. sc. Đorđa Nadrljanskog za mentora pri izradi disertacije, 

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

sc. Tomislava FRLETE pod naslovom "Neotuđivost i implikacija osobe i lica", 
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10a. Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Majde TAFRA-
VLAHOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom 
"Model odnosa s javnosti na primjeru Coca-Cole Beverages Hrvatska", 

 
10b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Milorada PAVIĆA pod 

naslovom "Istočni Jadran u talijanskim tiskanim geografskim priručnicima 16.-18. st.", 
 

11. Reforma poslijediplomskih studija, 
 

12. Razno.  
 

Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2005./06.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Anite JELIČIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih 
znanosti, pod naslovom "Utjecaji virtualnih komunikacija na suvremeno društvo" i imenovanju 
Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Ivo Babić,  
2. prof. dr. sc. Ante Munitić i 
3. prof. dr. sc. Josip Vidaković.  

Ad 3. 
  Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti jednoglasno je 

donesena odluka o imenovanju 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. Vitomir Grbavac,  
2. prof. dr. sc. Mario Plenković i 
3. prof. dr. sc. Josip Vidaković.  

Ad 4. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i društvo jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studenta Bernarda 
MARIJANOVIĆA pod naslovom "Društvene i kulturne promjene kao izvor (ne)sporazuma 
teologije zapadnoga kršćanstva". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 
1. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus,  
2. prof. dr. sc. Nikola Skledar i 
3. prof. dr. sc. Ivan Markešić.  

Ad 5. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Vlahe KOVAČEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i 
društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Kršćanski katolički ethos u 
postmoderni" i imenovanju dr. sc. Esada Ćimića, prof. emeritusa za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 

 
Ad 5a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Ivone ŠETKA, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod 
naslovom "Glagolska vremena za prošlost u hrvatskom i engleskom jeziku" i imenovanju Stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Danica Škara,  
2. prof. dr. sc. Dora Maček i 
3. prof. dr. sc. Mile Mamić.  
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Ad 5b. 
  Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti jednoglasno je 

donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice  
Anite PEREŠIN pod naslovom "Masovni mediji i nova paradigma terorizma". Imenovano 
Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Josip Vidaković,  
2. prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila i 
3. prof. dr. sc. Mario Plenković.  

Ad 5c. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Ljiljane ZEKANOVIĆ-KORONA, studentice poslijediplomskog studija iz 
informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Informacijski efekti 
udaljenog učenja" i imenovanju prof. dr. sc. Vladimira Mateljana za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 
 
Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije kandidata Smiljana GLUŠČEVIĆA pod 
naslovom "Zadarske nekropole od 1. do 4. stoljeća. Organizacija groblja, pogrebni obredi, 
podrijetlo, kultura, status i standard pokojnika" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
disertacije. 
 
Ad 7.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 
Marije KORONA pod naslovom "Cijepani litički nalazi starijeg neolitika na istočnoj jadranskoj 
obali". 
 
Ad 8.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Vinka VIDUČIĆA, studenta poslijediplomskog 
studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Morsko putničko 
brodarstvo u funkciji održivog razvoja otoka Visa" i imenovanje prof. dr. sc. Želimira Pašalića za 
mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 9.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješća recenzenata o sinopsisu disertacije mr. sc. Odri RIBAREVIĆ, studentice 
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Model interakcije javnih medija i turizma u Primorsko-goranskoj županiji" i imenovanje prof. dr. 
sc. Đorđa Nadrljanskog za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 10.  
 Nakon rasprave o zakonskoj nemogućnosti isplate honorara članu povjerenstva koji je strani 
državljanin, te nakon nemogućnosti telefonskog kontakta s pročelnikom Odjela za francuski jezik, 
prof. dr. sc. Vjekoslavom Ćosićem, Vijeće je jednoglasno zaključilo da se odluka odgodi za sljedeću 
sjednicu kako bi se otklonile sve nedoumice (npr. radi li se možda ipak o hrvatskom državljaninu).  
  
Ad 10a.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Majde TAFRA-
VLAHOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom 
"Model odnosa s javnosti na primjeru Coca-Cole Beverages Hrvatska". 
 
Ad 10b. 

 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Milorada PAVIĆA pod 
naslovom "Istočni Jadran u talijanskim tiskanim geografskim priručnicima 16.-18. st.". 
 
Ad 11. 
 Prof. dr. sc. Danica Škara otvara raspravu o Načelima za uspostavu poslijediplomskih 
doktorskih studija, koja je usvojilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje.  
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić napominje da se poslijediplomski studij i dalje zamišlja isključivo kao 
studij novaka. Pita treba li se upuštati u nešto za što se unaprijed sumnja da će biti odobreno na 
Nacionalnom vijeću. 
Prof. dr. sc. Damir Magaš podsjeća da je u tom smislu više puta osobno reagirao smatrajući da svatko 
tko je nešto stvorio ili napisao ima pravo upisati studij, inače se stvara jedna povlaštena skupina. Pita 
se kako će se organizirati predavanja s obzirom na mali broj novaka te misli kako je sve podređeno 
nekolicini znanosti. Smatra ovaj sustav vrlo represivnim i restriktivnim. 
Prof. dr. sc. Danica Škara dodaje da su javno upozorili Ministarstvo na kršenje prava, budući da bi 
svaki čovjek koji udovoljava uvjetima iz natječaja morao imati pravo upisa. Smatra da je tendencija 
zadržavanje doktorskih studija u Zagrebu. Isto tako, namjera je da redovni profesori ostvaruju punu 
satnicu na doktorskim studijima i to većinom kao mentori, a tek u manjoj mjeri kao predavači. 
Prof. dr. sc. Josip Lisac naglašava da takva politika neće funkcionirati u praksi jer nema dovoljno 
kadra na prvom i drugom stupnju. 
Prof. dr. sc. Josip Vidaković vidi u svemu vrlo opasnu pozadinu: naime, za deset ili petnaest godina u 
Hrvatskoj neće biti domaćeg kadra. 
Prof. dr. sc. Damir Magaš i prof. dr. sc. Danica Škara predlažu sljedeće: krenuti unatoč svemu s dobro 
strukturiranim i kadrovski jakim programima, precizno odrediti školarinu, osigurati dovoljan broj 
mentora te primiti sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete.   
 
Ad 12. 
 Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
Sjednica završena u 12,30 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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