
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA: 643-02/08-01/62 
URBROJ: 2198-1-79-15/08-02 
Zadar, 14. listopada 2008. 

 
Z A P I S N I K 

 
I. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2008./2009. 
održane 14. listopada 2008. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13,00 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 
3. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 
4. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
5. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 
6. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
7. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
8. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
9. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana, 
 
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, predlaže sljedeću nadopunu 
dnevnog reda: 

 
13a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikše MOJAŠA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Dubrovačko 
parobrodarstvo i parobrodarsko društvo Napried", 

 
13b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada/završetak magistarskog studija 
studentima poslijediplomskih studija, 
 
13c. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Berislava 

ŠTEFANCA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 
"Starokršćanska arhitektura između Zrmanje i Neretve na temelju recentnih istraživanja" i 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
13d. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Diane SORIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Klasifikacija pisama Antuna 
Vrančića", 

 
19a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Kristijana JURANA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Otok Murter u 
razdoblju mletačke uprave (1412.-1797.)", 

 
19b.  Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada/završetak doktorskog studija 

studentima poslijediplomskih studija, 
 



Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2007./2008., 

 
2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Damira MAKSIMOVIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga tiskanih medija u 
oblikovanju identiteta turizma šibenskog kotara do Prvog svjetskog rata", 

 
3. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Maje JADREŠIN, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Grupni identitet kao determinanta 
organiziranja", 

 
4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vlahe KOVAČEVIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Kršćanski katolički ethos 
u postmoderni", 

 
5. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Nikoline BORČIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Kontrastivna analiza tekstne vrste – politički intervju s 
obzirom na rodne osobitosti" i imenovanje prof. dr. sc. Zrinjke Glovacki-Bernardi za 
mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 
6. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Edite KLOBUČAR, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Anglizmi u nazivima tvrtki gospićkoga kraja u kontekstu 
globalizacije" i imenovanje prof. dr. sc. Danice Škara za mentoricu pri izradi magistarskog 
rada,  

 
7. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Damira MEŠTROVA, 

studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Uloga kvalitete web stranica u promociji nacionalnih parkova Hrvatske" i 
imenovanje prof. dr. sc. Bogomira Horvata za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 
8. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Tijane VUKIĆ STJELJA, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Položaj i perspektive nastave masovnih medija u srednjoškolskim novinarskim 
družinama (Metodički priručnici za nastavnike i polaznike)" i imenovanje doc. dr. sc. Jelene 
Jurišić za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 
9. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Spomenke JURIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Terezijanska uredba o plovidbi trgovačke mornarice iz 
1774. godine u kontekstu austrijske pomorske politike u hrvatskim zemljama" i imenovanje 
prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 
10. Odobrenje nastavka studija te upisa u treću godinu studija i završetka studija izradom 

disertacije Robertu LONČARIĆU, studentu poslijediplomskog studija Geografske osnove 
litoralizacije Hrvatske,  

 
11. Odobrenje nastavka studija te upisa u treću godinu studija i završetka studija izradom 

disertacije Slavi GRGIĆU, studentu poslijediplomskog studija Kultura i turizam,  
 

12. Zamolba Srećka LISTEŠA, studenta poslijediplomskog studija književnosti na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za prijelaz na poslijediplomski studij iz književnosti na 
Sveučilištu u Zadru. 
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13. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada/završetak magistarskog studija 

studentima poslijediplomskih studija, 
 

13a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikše MOJAŠA, studenta 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Dubrovačko 
parobrodarstvo i parobrodarsko društvo Napried", 

 
13b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada/završetak magistarskog studija 

studentima poslijediplomskih studija, 
 
13c. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Berislava 

ŠTEFANCA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod 
naslovom "Starokršćanska arhitektura između Zrmanje i Neretve na temelju recentnih 
istraživanja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
13d. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Diane SORIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Klasifikacija pisama Antuna 
Vrančića", 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

14. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Josipa ČERINE, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Hrvatski tisak u promociji 
mađunarodnih načela borbe protiv mina", 

 
15. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Đorđa OBRADOVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Etičke dvojbe u mrežnim 
izdanjima dnevnih listova", 

 
16. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Odri RIBAROVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Model interakcije javnih medija i 
turizma na primjeru Primorsko-goranske županije", 

 
17. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Suzane 

JURIN, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod 
naslovom "Tekstne vrste u korporativnom menadžmentu" i imenovanje prof. dr. sc. Nade 
Ivanetić za mentoricu pri izradi disertacije, 

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

studija mr. sc. Tihomira RAJČIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Srbi u 
Dalmaciji između tradicije i radikalizma" i imenovanje dr. sc. Mirka Valentića, prof. 
emeritusa u miru za mentora pri izradi disertacije, 

 
19. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada/završetak doktorskog studija 

studentima poslijediplomskih studija, 
 

19a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Kristijana JURANA, studenta 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Otok Murter u 
razdoblju mletačke uprave (1412.-1797.)", 

 
19b. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada/završetak doktorskog studija 

studentima poslijediplomskih studija, 
 
20. Razno.  
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Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2007./08.  
 
Ad 2.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 
odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Damira 
MAKSIMOVIĆA, pod naslovom "Uloga tiskanih medija u oblikovanju identiteta turizma 
šibenskog kotara do Prvog svjetskog rata". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru  
(zamjena doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar) i 
3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3.  
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i društvo jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Maje JADREŠIN, pod 
naslovom "Grupni identitet kao determinanta organiziranja". Imenovano Stručno povjerenstvo je 
u sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Nikola Skledar (Visoka škola za poslovanje i upravljanje s 
pravom javnosti „Baltazar A. Krčelić“, Zaprešić),  

2. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus u miru i 
3. prof. dr. sc. Mislav Kukoč (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Split).  

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

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vlahe 
KOVAČEVIĆA, pod naslovom "Kršćanski katolički ethos u postmoderni". Imenovano Stručno 
povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Nikola Skledar (Visoka škola za poslovanje i upravljanje s 
pravom javnosti „Baltazar A. Krčelić“, Zaprešić),  

2. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus u miru i 
3. prof. dr. sc. Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb).  

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

magistarskog rada Nikoline BORČIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 
jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Kontrastivna analiza 
tekstne vrste – politički intervju s obzirom na rodne osobitosti" i imenovanju prof. dr. sc. Zrinjke 
Glovacki-Bernardi za mentoricu pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 6. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Edite KLOBUČAR, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 
jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Anglizmi u imenima 
tvrtki gospićkoga kraja u kontekstu globalizacije" i imenovanju prof. dr. sc. Danice Škara za 
mentoricu pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 7. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Damira MEŠTROVA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Uloga kvalitete web-stranica u promociji 
nacionalnih parkova Hrvatske" i imenovanju prof. dr. sc. Bogomira Horvata za mentora pri 
izradi magistarskog rada.  
 
Ad 8. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Tijane VUKIĆ STJELJA, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 
turizam, i vraćanju prijedloga sinopsisa kandidatkinji koja je dužna očitovati se na izvješća 
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recenzenata, odnosno postupiti u skladu s uputama recenzenata, te dorađeni sinopsis dostaviti 
na dodatni recenzentski postupak. 
 
Ad 9. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Spomenke JURIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Terezijanska uredba o plovidbi 
trgovačke mornarice iz 1774. godine u kontekstu austrijske pomorske politike u hrvatskim 
zemljama" i imenovanju prof. dr. sc. Mithada Kozličića za mentora pri izradi magistarskog 
rada. 
 
Ad 10. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske  
jednoglasno je doneseno sljedeće rješenje: 
Studentu Robertu LONČARIĆU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2008./2009.  
 
Ad 11. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam  jednoglasno je doneseno 
sljedeće rješenje: 
Studentu Slavi GRGIĆU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2008./2009.  
 
Ad 12.  

Zamolba Srećka LISTEŠA, studenta poslijediplomskog studija književnosti na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za prijelaz na poslijediplomski studij iz 
književnosti na Sveučilištu u Zadru, vraća se Vijeću poslijediplomskog studija iz književnosti na 
izjašnjavanje. 
 
Ad 13. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izrađenog magistarskog rada do 30. 
rujna 2009. godine sljedećim studentima: 
 
Ivana BAĆE 
Karmen BOGDANOVIĆ 
Ivana CIKOJA 
Vlatka IVIĆ 
Jasna KNEŽEVIĆ-MATANOVIĆ 
Damir MEŠTROV 
Sonja VLAHEK 
 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja ponovnim upisom četvrtog 
mentorskog semestra u akademskoj godini 2008./2009. sljedećim studenticama: 

 
Edita ANIĆ 
Merica PLETIKOSIĆ 
 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izrađenog magistarskog 
rada do 30. rujna 2009. godine sljedećim studentima: 
 
Stanka KRISTIĆ 
Mato MUSTAPIĆ 
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Ad 13a. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva jednoglasno 

je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikše 
MOJAŠA, pod naslovom "Dubrovačko parobrodarstvo i parobrodarsko društvo Napried". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

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

13b. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je 
jednoglasno donijelo odluku da se studentici Heleni MILJEVIĆ odobrI produženje roka za 
predaju izrađenog magistarskog rada do 30. rujna 2009. godine. 

 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da odobri obnavljanje prava studiranja ponovnim upisom 
četvrtog mentorskog semestra u akademskoj godini 2008./2009. sljedećim studentima: 
 
Milica BABIĆ 
Iva SAGANIĆ 
 
13c. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Berislava ŠTEFANCA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija 
istočnog Jadrana, pod naslovom "Starokršćanska arhitektura između Zrmanje i Neretve na temelju 
recentnih istraživanja" i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u 
sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru),  
2. akademik Nenad Cambi, prof. emeritus (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Dražen Maršić (Sveučilište u Zadru).  

13d. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Diane SORIĆ, pod 
naslovom "Klasifikacija pisama Antuna Vrančića". Imenovano Stručno povjerenstvo je u 
sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Pavao Knezović (Sveučilište u Zagrebu),  
2. akademik Branimir Glavičić, red. prof. u miru i 
3. doc. dr. sc. Milenko Lončar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 14. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Josipa ČERINE, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Hrvatski tisak u promociji 
mađunarodnih načela borbe protiv mina". 
 
Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Đorđa OBRADOVIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Etičke dvojbe u mrežnim izdanjima 
dnevnih listova". 
 
Ad 16. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Odri RIBAROVIĆ, studentice 
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Model interakcije javnih medija i 
turizma na primjeru Primorsko-goranske županije". 
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Ad 17. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Suzane 
JURIN, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod 
naslovom "Tekstne vrste u korporativnom menadžmentu" i imenovanje prof. dr. sc. Nade Ivanetić 
za mentoricu 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. Tihomira RAJČIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Srbi 
u Dalmaciji od pravoslavnog tradicionalizma do nacionalnog radikalizma" (uz suglasnost 
kandidata i mentora na predloženu izmjenu naslova) i imenovanje dr. sc. Mirka Valentića, prof. 
emeritusa u miru za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 19. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada/završetak doktorskog studija 
studentima poslijediplomskih studija. 
 
Ad 19a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Kristijana JURANA, studenta 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Otok Murter u razdoblju 
mletačke uprave (1412.-1797.)". 
 
Ad 19b. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada/završetak doktorskog studija 
studentima poslijediplomskih studija. 
 
Ad 20. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica završena u 14,35 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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