
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/207 

URBROJ: 2198-1-79-15/11-02 

Zadar, 11. srpnja 2011. 

Z A P I S N I K 

 

X. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2010./2011. 

održane 11. srpnja 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 11.30 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća:   

1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  

2. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

3. prof. dr. sc. Saša Božić, zamjenik voditeljice Združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja 

4. doc. dr. sc. Ante Bralić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  

pomorstva, 

5. doc. dr. sc. Josip Faričić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Geografske osnove 

litoralizacije Hrvatske, 

6. prof. dr. sc. Emil Hilje, voditelj poslijediplomskog studija Humanističke znanosti, 

7. prof. dr. sc. Stjepan Malović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

8. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, 

 

Odsutni članovi Vijeća:  
9. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 

10. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

11. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  

 

Prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skračić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 

kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektor predlaže sljedeće dopune 

dnevnog reda: 

 

3a.  Imenovanje prof. dr. sc. Stjepana Malovića za zamjenika voditelja poslijediplomskog studija 

Kultura i turizam, 

 

3b.  Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ive BABAJE, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Politički procesi kao informacijski 

fenomeni – O informacijskoj kakvoći političkih procesa“ i imenovanje stručnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada, 

 

3c.   Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sanje MARINOV, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom „Uloga malog 

specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog jezika struke“, 

   

3d.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Pavla IVIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Utjecaj novina na 

poduzetničke aktivnosti (na primjeru Zadarske županije)" , 

 

3e.  Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Antonija OŠTARIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru pod naslovom 
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„Ekologija jezične raznolikosti u Hrvatskoj“ i imenovanje prof. dr. sc. Anite Sujoldžić za 

mentoricu, 

3f.  Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Martine DARGIJA 

IVANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod 

naslovom „Vrednovanje utjecaja knjižnice na ruralnu otočnu zajednicu“, 

 

3g. Imenovanje mentora Krešimiru KROLI, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, 

 

3h. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Dubravku KNEŽIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

 

3i.  Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij Jadran – 

poveznica među kontinentima u akad. god. 2011./2012. 

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika IX. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 

2010./2011., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nade BEVERIN, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Turizam Dugog otoka i 

interkulturalna komunikacija“ i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

3. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog studija iz 

jezikoslovlja, 

 

3a.  Imenovanje prof. dr. sc. Stjepana Malovića za zamjenika voditelja poslijediplomskog studija 

Kultura i turizam, 

 

3b.  Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ive BABAJE, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Politički procesi kao informacijski 

fenomeni – O informacijskoj kakvoći političkih procesa“ i imenovanje stručnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada, 

 

3c.   Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Sanje MARINOV, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom „Uloga malog 

specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog jezika struke“, 

  

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

  

3d.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Pavla IVIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Utjecaj novina na 

poduzetničke aktivnosti (na primjeru Zadarske županije)" , 

 

3e.  Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Antonija OŠTARIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru pod naslovom 

„Ekologija jezične raznolikosti u Hrvatskoj“ i imenovanje prof. dr. sc. Anite Sujoldžić za 

mentoricu, 

 

3f.  Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Martine DARGIJA 

IVANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod 

naslovom „Vrednovanje utjecaja knjižnice na ruralnu otočnu zajednicu“, 

 



 3 

3g. Imenovanje mentora Krešimiru KROLI, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, 

3h. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Dubravku KNEŽIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

 

3i.   Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij Jadran – 

poveznica među kontinentima u akad. god. 2011./2012. 

 

4. Zahtjev Odjela za arheologiju za ukidanjem usmjerenja Arheologija na poslijediplomskom 

doktorskom studiju Humanističke znanosti, 

 

5. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika X. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2010./11.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Nade BEVERIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom „Turizam Dugog otoka i interkulturalna komunikacija“ i imenovanju stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1.   doc. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić (Institut za međunarodne odnose,  Zagreb),  

2.  dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru,  

3.  prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru), 

4.  dr. sc. Boris Jurić, red. prof. u miru, i 

5.  prof. dr. sc. Nenad Prelog (Sveučilište u Zadru). 

Ad 3.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

donijelo sljedeću odluku:  

Ani JELČIĆ odobrava se dodatno produljenje roka za predaju magistarskog rada do 

30. rujna 2012. godine.  

Larisi GRČIĆ SIMEUNOVIĆ odobrava se obnavljanje prava studiranja ponovnim 

upisom mentorskog semestra, uz uplatu polovice iznosa semestralne školarine (2.500, 00 kn), u 

ljetnom semestru akademske godine 2010./2011. 

 

Ad 3a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju prof. dr. sc. Stjepana Malovića za zamjenika voditelja studija. 

 

Ad 3b. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ive BABAJE, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom „Politički procesi kao informacijski fenomeni – O informacijskoj kakvoći političkih 

procesa“ i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1.  prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Zadru),  

2.  prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru) i  

3.  prof. dr. sc. Nenad Zakošek (Sveučilište u Zagrebu). 

Ad 3c. 

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Sanje MARINOV, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom „Uloga malog specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog 

jezika struke“. Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1.  prof. dr. sc. Danica Škara (Sveučilište u Splitu),  
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2.  prof. dr. sc. Maja Bratanić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb) i  

3.  dr. sc. Lidija Štrmelj (Sveučilište u Zadru). 

Ad 3d. 

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Pavla IVIĆA, studenta 

poslijediplomskog doktorskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Utjecaj novina na 

poduzetničke aktivnosti (na primjeru Zadarske županije)" . 

 

Ad 3e. 

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Antonija OŠTARIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru pod naslovom 

„Ekologija jezične raznolikosti u Hrvatskoj“ (uz napomenu stručnom povjerenstvu da bi naslov 

trebao biti precizniji) i imenovanje prof. dr. sc. Anite Sujoldžić za mentoricu.  

 

Ad 3f. 

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

Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Martine DRAGIJA 

IVANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod 

naslovom „Vrednovanje utjecaja knjižnice na ruralnu otočnu zajednicu“. 

 

Ad 3g. 

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

Imenovanje mentora Krešimiru KROLI, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja. 

 

Ad 3h. 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Dubravku KNEŽIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva. 

 

Ad 3i. 

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

Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij 

Jadran – poveznica među kontinentima u akad. god. 2011./2012. 

 

Ad 4. 

Nakon duge rasprave Vijeće nije moglo preuzeti na sebe odgovornost da tako važnu odluku 

donese nadglasavanjem. Osim toga, u raspravi su izišli na vidjelo i mnogi dugi problemi koji tište 

organizaciju doktorskih studija na Sveučilištu.  

Zato je Vijeće poslijediplomskih studija donijelo jednoglasnu odluku (uz izuzeće prof. dr. sc. 

Brunislava Marijanovića koji je napustio sjednicu tijekom rasprave) o upućivanju preporuke Senatu da 

se o ovom predmetu ne izjašnjava do sljedeće sjednice Senata (26. rujna). Prije te sjednice održat će se 

tematska sjednica Vijeća PDS-a o stanju na poslijediplomskim doktorskim studijima na Sveučilištu. 

Služba PDS-a će za tu sjednicu pripremiti relevantne pokazatelje koji se odnose na poslijediplomske 

studije, a Vijeće će svoje zaključke dostaviti Senatu na raspravu i odlučivanje. 

 

Ad 5. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica završena u 13.35 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 


