
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/277 

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

Zadar, 19. rujna 2011. 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 19. rujna 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 12.05 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. Emil Hilje, voditelj poslijediplomskog studija Humanističke znanosti, 

4. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

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

6. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 

7. prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović, voditeljica Združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja 

8. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

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

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

Jadrana, 

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: 

 

 

2a.  Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Stanke KRISTIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Pomorske i 

trgovačke veze Dubrovačke Republike i Engleske od 15. do 17. stoljeća“ i imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

2b. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti  u akad. god. 

2010./2011, 

 

2c.   Odobrenje izrade disertacije na ruskom jeziku Eugeniji ĆUTO, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija Humanističke znanosti, 

 

2d.  Odobrenje izrade disertacije na njemačkom jeziku Marijani JELEČ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti, 

 

2e. Imenovanje komentora Josipi BUBAŠ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti, 

 

2f.   Odobrenje promjene mentora Siniši MATIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti, 



 2 

2g.   Odobrenje promjene mentora Andreju ŠIMIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti, 

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2010./2011., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Lorene PEROŠ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Uloga lokalnog medija 

u očuvanju kulturnog identiteta (na primjeru Zadarskog lista)“ i imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

2a.  Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Stanke KRISTIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Pomorske 

i trgovačke veze Dubrovačke Republike i Engleske od 15. do 17. stoljeća“ i imenovanje 

stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

2b. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti  u akad. god. 

2010./2011, 

 

2c.   Odobrenje izrade disertacije na ruskom jeziku Eugeniji ĆUTO, studentici poslijediplomskog 

doktorskog studija Humanističke znanosti, 

 

2d. Odobrenje izrade disertacije na njemačkom jeziku Marijani JELEČ, studentici 

poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti, 

 

2e.  Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Nikolini MILETIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

2f. Imenovanje komentora Josipi BUBAŠ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti, 

 

2g.   Odobrenje promjene mentora Siniši MATIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija Humanističke znanosti, 

 

2h.   Odobrenje promjene mentora Andreju ŠIMIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog 

studija Humanističke znanosti, 

 

2i.  Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Draženu ŽEPINI, studentu 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

3. Očitovanje Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti  na 

Zahtjev Odjela za arheologiju za ukidanje usmjerenja Arheologija na poslijediplomskom 

doktorskom studiju Humanističke znanosti, 

 

4. Prilog za raspravu o stanju i budućnosti doktorskih studija, 

 

5. Razno. 
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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 Lorene PEROŠ, 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. prof. dr. sc. Nenad Prelog (Sveučilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Zadru) i 

3. prof. dr. sc. Gordana Vilović (Sveučilište u Zagrebu). 

Ad 2a.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Stanke KRISTIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, pod naslovom „Pomorske i trgovačke veze Dubrovačke Republike i Engleske od 15. do 

17. stoljeća“  i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem 

sastavu:  

1. doc. dr. sc. Milorad Pavić (Sveučilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru) i 

3. dr. sc. Marija Zaninović Rumora, znan. suradnica (Zavod za povijesne 

znanosti HAZU, Zadar). 

Ad 2b.  

Na prijedlog Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke 

znanosti, Vijeće je većinom glasova (uz tri suzdržana glasa) donijelo sljedeću odluku: 

 

I. Odobrava se upis na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti u 

zimskom semestru akad. god. 2011./12. sljedećim kandidatima/kandidatkinjama (gdje nije 

drukčije navedeno, odobrava se upis u 1. semestar studija): 

 

Studijski smjer Arheologija: 

1. Anamarija Eterović, 

2. Ana Marić, 

3. Lara Orlić, 

4. Zrinka Premužić, 

5. Ivana Tadinac. 

 

Studijski smjer Filologija: 

A) Kroatistika: 

1. Marina Jemrić, 

2. Mila Pandžić, 

3. Ivana Petešić, 

4. Mario Soljačić. 

 

B) Ostale filologije: 

1. Zrinka Frleta (3. semestar), 

2. Morana Lukač, 

3. Mateja Matacin, 

4. Ivania Petrin (5. semestar), 

5. Anemarija Rušević. 

 

Studijski smjer Filozofija: 

1. Marko Došen, 

2. Božena Mađor-Brkić, 

3. Luka Maršić, 
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4. Vedrana Rutnik, 

5. Andrej Šimić (ponovni upis u 1. semestar – promjena mentora). 

 

Studijski smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti: 

1. Snježana Kordun, 

2. Iva Krtalić-Muiesan, 

3. Viktorija Kudra Beroš. 

Studijski smjer Povijest: 

1. Ante Delić, 

2. mr. sc. Ivo Oštarić (3. semestar). 

 

Studijski smjer Povijest umjetnosti, Znanost o umjetnosti: 

1. Sanja Horvatinčić, 

2. Mateja Jerman, 

3. Anita Pahljina, 

4. Silvije Pranjić, 

5. Jelica Valjalo. 

 

II. Ne odobrava se upis na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti u 

zimskom semestru akad. god. 2011./12. sljedećim kandidatima/kandidatkinjama: 

 

1. Ivica Antić: polje istraživanja u motivacijskom pismu široko je i nejasno određeno, a 

obrazloženje mentorice nedostatno, osobito s obzirom na prosjek ocjena kandidata na 

dosadašnjem studiju (3,2); 

2. Sanja Baričević: polje istarživanja široko je i nejasno određeno, a naslov istraživanja 

neprihvatljiv; obrazloženje mentora nedostatno, ne sadrži ni riječi o predloženoj temi; 

3. Đivo Bašić: mentor nema doktorat iz povijesti, već iz povijesti umjetnosti; motivacijsko 

pismo nije prihvatljivo; 

4. Tvrtko Božić: motivacijsko pismo nije prihvatljivo; mentor nije iznio obrazloženje o 

razlozima prihvaćanja kandidata; 

5. Ivan Brnadić: tema istraživanja, kako je predstavljena u motivacijskom pismu, prije 

spada u polje etnologije, nego znanosti o književnosti; obrazloženje mentorice je 

nedostatno, osobito s obzirom na prosjek ocjena kandidata na dosadašnjem studiju 

(3,15); 

6. Slava Gadža: motivacijsko pismo sadrži neprihvatljive metodološke postavke; 

obrazloženje mentora o temi i kompetencijama kandidatkinje je nezadovoljavajuće; 

7. Goran Josifovski: neophodno je sadržajnije obrazloženje mentora s obzirom na relativno 

nizak prosjek ocjena kandidata na dosadašnjem studiju (3,2); 

8. Korana Kolarić: obrazloženje mentora je nedostatno s obzirom na relativno nizak 

prosjek ocjena kandidatkinje na dosadašnjem studiju (3,3); nedostaju uvjerljivi razlozi 

za prihvaćanje kandidatkinje; 

9. Toni Milanović: motivacijsko pismo nije prihvatljivo; mentor nije iznio obrazloženje o 

razlozima prihvaćanja kandidata; 

10. Patricia Novačić: tema istraživanja predložena u motivacijskom pismu je preuska, a nije 

jasno ni u čemu bi bio izvorni znanstveni doprinos istraživanja; obrazloženje mentorice 

je nedostatno, nedostaje obrazloženje relevantnosti teme, 

11. Adriana Piasevoli: motivacijsko pismo je kontradiktorno, a i općenito neprihvatljivo; 

mentor nije iznio obrazloženje o razlozima prihvaćanja kandidatkinje; 

12. Petar Runje: obrazloženje mentora je nepotpuno, nedostaje obrazloženje relevantnosti 

teme; 

13. Hrvoje Spajić: motivacijsko pismo sadrži nedopustive faktografske pogreške, a i 

općenito je neprihvatljivo; mentor nije iznio obrazloženje o razlozima prihvaćanja 

kandidata; 

14. Dalibor Šimunić: kandidat nema završen studij u području humanističkih znanosti; 

15. Krešimir Škuljević: motivacijsko pismo je kontradiktorno, a i općenito neprihvatljivo; 

mentor nije iznio obrazloženje o razlozima prihvaćanja kandidata; 
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16. Klaudija Vučetić: motivacijsko pismo sadrži neprihvatljive metodološke teze; potrebno 

je detaljnije obrazloženje mentorice o kompetencijama kandidatkinje za bavljenje 

predloženom temom; 

17. Vlado Zrnić: kandidat nema završen studij u području humanističkih znanosti. 

 

Ad 2c.  

Na prijedlog Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke 

znanosti, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju izrade disertacije na ruskom 

jeziku studentici Eugeniji ĆUTO. 
 

Ad 2d.  

Na prijedlog Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke 

znanosti, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju izrade disertacije na njemačkom 

jeziku studentici Marijani JELEČ. 
 

Ad 2e.  

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

donijelo sljedeću odluku:  

Nikolini MILETIĆ odobrava se dodatno produljenje roka za predaju magistarskog rada 

do 30. rujna 2012. godine.  

 

Ad 2f.    

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

Imenovanje komentora Josipi BUBAŠ, studentici poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti. 

 

Ad 2g.    

Vijeće je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donijelo odluku da se Senatu uputi 

sljedeći prijedlog: 

Odobrenje promjene mentora Siniši MATIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti. 

 

Ad 2h.    

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

Odobrenje promjene mentora Andreju ŠIMIĆU, studentu poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti. 

 

Ad 2i.    

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Draženu ŽEPINI, studentu 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam. 

 

Ad 3. 

Zbog odsutnosti pročelnika Odjela za arheologiju, ujedno i voditelja poslijediplomskog studija 

Arheologija istočnog Jadrana prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića, Vijeće nije održalo raspravu o 

Očitovanju Vijeća mentora poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti  na Zahtjev 

Odjela za arheologiju za ukidanje usmjerenja Arheologija na poslijediplomskom doktorskom studiju 

Humanističke znanosti, već je dokument samo primilo na znanje te ga prosljeđuje Senatu. Budući da je 

Senat na svojoj sjednici od 30. lipnja 2011. upoznat sa Zahtjevom Odjela za arheologiju, to Vijeće 

poslijediplomskih studija smatra da treba biti upoznat i s Očitovanjem Vijeća mentora 

poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti. 

 

Ad 4. 

Rasprava se odgađa za posebnu tematsku sjednicu. 
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Ad 5. 

 Prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović predlaže raspravu o sustavnom rješavanju problema 

studentskih plagijata. 

 

 

Sjednica završena u 13.40 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


