SVEUČILIŠTE U ZADRU
Broj: DG010582/22006.
Zadar, 4. svibnja 2006.
ZAPISNIK
V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2005./2006.
održane 4. svibnja 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. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti,
Odsutni članovi Vijeća:
7. akademik Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija iz arheologije istočnog Jadrana,
8. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti,
9. prof. dr. sc. Mario Plenković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti.
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 nadopunu dnevnog reda sljedećim
točkama:
6a. Zamolba Sande UGLEŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti,
za prijelaz na poslijediplomski studij Povijest hrvatskog pomorstva

11a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Majde TAFRE
VLAHOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom
"Model odnosa s javnosti na primjeru CocaCole Beverages Hrvatska"

11b. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr.
sc. Matea BRATANIĆA pod naslovom "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.1946." i
imenovanje prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi disertacije

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Ovjerovljenje zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god.
2005./2006.,
2. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Bernarda MIOČIĆA, studenta
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod
naslovom "Uloga i funkcija interneta u odnosima s javnostima" i imenovanje prof. dr. sc.
Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog rada,

3. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Jadranke NOVAK, studentice
poslijediplomskog studija iz književnosti, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom
"Odrastanje i sazrijevanje ženskih likova u prozi Dacie Maraini" i imenovanje prof. dr. sc.
Mladena Machieda za mentora pri izradi magistarskog rada,
4. Odobrenje teme magistarskog rada Vedrane NAZLIĆ, studentice poslijediplomskog studija
Kultura i društvo, pod naslovom "Sociopedagogijske implikacije utjecaja medija na
formiranje vrijednosti mlade generacije",
5. Zahtjev Srećka FAVRE, studenta poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije
Hrvatske, za odobrenje nastavka studija i završetak studija izradom disertacije,
6. Zamolba Domagoja MIJANA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog
pomorstva, za određivanje roka za doradu magistarskog rada prema uputama članova stručnog
povjerenstva za ocjenu rada,
6a. Zamolba Sande UGLEŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti,
za prijelaz na poslijediplomski studij Povijest hrvatskog pomorstva,
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru
7. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Miljenka BULJCA, pod
naslovom "Vrlika kao zavičajna tema hrvatske književnosti",
8. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nele RUBIĆ pod naslovom
"Stara hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini do 19. stoljeća",
9. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.
Tomislava FABIJANIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Problem doseljenja
Slavena/Hrvata na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu arheoloških nalaza" i imenovanje
prof. dr. sc. Ante Uglešića za mentora pri izradi disertacije,
10. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Snježane BRALIĆ, studentice poslijediplomskog
studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Talijanski leksik kao
lingvističkokulturološki poticaj u usvajanju jezika" i imenovanje prof. dr. sc. Sanje Čurković
Kalebić za mentoricu pri izradi disertacije,
11. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Maje KEZIĆ, studentice poslijediplomskog
studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Odjeci talijanskog purizma
na dalmatinskoj obali  Jezik Vincenza Vicka Drage" i imenovanje prof. dr. sc. Ljerke
Šimunković za mentoricu pri izradi disertacije,
11a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Majde TAFRE
VLAHOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom
"Model odnosa s javnosti na primjeru CocaCole Beverages Hrvatska",
11b. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr.
sc. Matea BRATANIĆA pod naslovom "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.1946." i
imenovanje prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi disertacije,
12. Prijedlog Pravilnika o poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zadru,
13. Reforma poslijediplomskih studija,
14. Razno.
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Ad 1.
Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća
poslijediplomskih studija u akad. god. 2005./06. Prof. dr. sc. Danica Škara obavješćuje članove
Vijeća da će odsad zapisnici sa sjednica biti objavljivani na web stranici Sveučilišta u skraćenom
obliku.
Ad 2.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu
magistarskog rada Bernarda MIOČIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz informacijskih
znanosti, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Uloga interneta u odnosu s javnosti"
(uz pismenu suglasnost kandidata na predloženu izmjenu naslova) i imenovanju prof. dr. sc.
Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog rada.
Ad 3.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu
magistarskog rada Jadranke NOVAK, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti,
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Odrastanje i sazrijevanje ženskih likova u
prozi Dacie Maraini" i imenovanju prof. dr. sc. Mladena Machieda za mentora pri izradi
magistarskog rada.
Ad 4.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju teme magistarskog rada Vedrane
NAZLIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Socio
pedagogijske implikacije utjecaja medija na formiranje nekih vrijednosti u mladoj generaciji" (uz
pismenu suglasnost kandidatkinje i mentora na predloženu izmjenu naslova).
Ad 5.
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske
jednoglasno je doneseno sljedeće rješenje:
Studentu Srećku FAVRI odobrava se u akad. god. 2005./2006. nastavak poslijediplomskog
studija radi stjecanja doktorata znanosti.
Ad 6.
Jednoglasno je donesena odluka da se Domagoju MIJANU, studentu poslijediplomskog
studija Povijest hrvatskog pomorstva, odredi rok od šest mjeseci (od dana dostave ove odluke)
za doradu magistarskog rada prema uputama članova stručnog povjerenstva za ocjenu rada.
Ad 6a.
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva jednoglasno
je donesena sljedeća odluka: Sandi UGLEŠIĆ, studentici poslijediplomskog studija Povijest
hrvatskog pomorstva, odobrava se prijelaz na poslijediplomski studij Povijest hrvatskog
pomorstva i upis u III. semestar studija u akad. godini 2005./2006., uz uvjet polaganja sljedeće
razlike između dva studija:








Jadranski prostor u starom vijeku, prof. dr. sc. Slobodan Čače
Pomorsko pravo na istočnom Jadranu tijekom stoljeća, doc. dr. sc. Željko Bartulović
Jadran kao veza kontinenata, prof. dr. sc. Damir Magaš
Borba za gospodstvo nad istočnim Jadranom (6.18. stoljeće), prof. dr. sc. Miroslav
Granić
Pomorstvo na istočnom Jadranu u svjetlu interesa velikih sila (1797.1918.), prof. dr.
sc. Stijepo Obad
Hrvatski Jadran u 20. stoljeću, doc. dr. sc. Tonći Šitin
Povijest istočnojadranskog pomorstva, prof. dr. sc. Mithad Kozličić.

Ad 7.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Miljenka BULJCA, pod
naslovom "Vrlika kao zavičajna tema hrvatske književnosti".
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Ad 8.
Vijeće je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donijelo odluku da se Senatu uputi
sljedeći prijedlog:
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nele RUBIĆ pod naslovom
"Stara hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini do 19. stoljeća".
Ad 9.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.
Tomislava FABIJANIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Problem doseljenja
Slavena/Hrvata na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu arheoloških nalaza" i imenovanje prof. dr.
sc. Ante Uglešića za mentora pri izradi disertacije.
Ad 10.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Snježane BRALIĆ, studentice poslijediplomskog
studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Talijanski leksik kao
lingvističkokulturološki poticaj u usvajanju jezika" i imenovanje prof. dr. sc. Sanje Čurković
Kalebić za mentoricu pri izradi disertacije.
Ad 11.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Maje KEZIĆ, studentice poslijediplomskog studija
iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Odjeci talijanskog purizma na
dalmatinskoj obali  Jezik Vincenza Vicka Drage" i imenovanje prof. dr. sc. Ljerke Šimunković za
mentoricu pri izradi disertacije.
Ad 11a.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Majde TAFRE VLAHOVIĆ,
studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Model odnosa s
javnosti na primjeru CocaCole Beverages Hrvatska".
Ad 11b.
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog:
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc.
Matea BRATANIĆA pod naslovom "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.1946." i imenovanje prof.
dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi disertacije.
Ad 12.
Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara zamolila je članove Vijeća da svoje primjedbe i
prijedloge na Nacrt Pravilnika o poslijediplomskim studijima dostave u pisanoj formi glavnoj tajnici
Antonelli Lovrić, dipl. iur.
Ad 13.
Prorektorica najavljuje održavanje sastanka Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih
studija odmah nakon završetka ove sjednice.
Ad 14.
Nema prijedloga za raspravu.

Sjednica završena u 13,05 sati.

Zapisnik sastavila:
Danijela Gašparović, prof.

Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija:
Prof. dr. sc. Danica Škara
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