
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/350 

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

Zadar, 21. studenog 2011. 

Z A P I S N I K 

 

II. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2011./2012. 

održane 21. studenog 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13 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. doc. dr. sc. Ante Bralić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  

pomorstva, 

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

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

Hrvatske, 

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

Jadrana, 

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, 

9. doc. dr. sc. Nikola Vuletić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Humanističke znanosti, 

 

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

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: 

 

 

9a.  Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima u 

akad. god. 2011./2012. kandidatu Marku Rapanu, 

 

12a. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija, 

 

12b. Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na Združeni poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja u akad. god. 2011./2012. 

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2011./2012., 
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2. Imenovanje dr. sc. Josipa Vidakovića, red. prof. u miru, za voditelja poslijediplomskog studija 

Kultura i turizam, 

 

3. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Tonija GLUČINE, studenta 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom „Prikazi 

Artemide/Dijane u antičkoj Dalmaciji“, 

 

4. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane GOSPIĆ ČOLAK, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Kulturna baština u 

funkciji identiteta turističke destinacije (grad Zadar)“, 

 

5. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jasne PANDŽIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Putopisi u Smotri Dalmatinskoj“, 

 

6. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivanke ŠUBAŠIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Mediji u funkciji razvoja 

omladinskog turizma zadarske regije“, 

 

7. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Silvija ŠOPA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Konvergencija medija i radijsko 

novinarstvo – primjer Hrvatskog radija“, 

 

8. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog Jadrana u akad. 

god. 2011./2012, 

 

9. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima u 

akad. god. 2011./2012, 

 

9a.   Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima u 

akad. god. 2011./2012. kandidatu Marku Rapanu, 

 

10. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima nereformiranih 

poslijediplomskih studija, 

 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

11. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Jadran – poveznica 

među kontinentima, 

 

12. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Steli PRISLAN FUJS, studentici 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

12a. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i 

prijenos informacija, 

 

12b. Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na Združeni poslijediplomski doktorski 

studij Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja u akad. god. 2011./2012. 

 

13. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika I. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2011./12. 
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Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju prijedloga za imenovanje dr. sc. Josipa 

Vidakovića, red. prof. u miru, za za voditelja poslijediplomskog studija Kultura i turizam. 

 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Tonija GLUČINE, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, pod naslovom „Prikazi Artemide/Dijane u antičkoj Dalmaciji“. Imenovano Stručno 

povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Željko Miletić (Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru),  

2. akademik Nenad Cambi, prof. emeritus u miru, mentor, i 

3. prof. dr. sc. Miroslav Glavičić (Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru).  

Ad 4.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ivane GOSPIĆ ČOLAK, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 

turizam, pod naslovom „Kulturna baština u funkciji identiteta turističke destinacije (grad Zadar)“. 

Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru),  

2. doc. dr. sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) i 

3. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru).  

Ad 5.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Jasne PANDŽIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom „Putopisi u Smotri Dalmatinskoj“. Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem 

sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru),  

2. prof. dr. sc. Zvjezdana Rados (Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru) i 

3. prof. dr. sc. Nenad Prelog (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru).  

Ad 6.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ivanke ŠUBAŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

pod naslovom „Mediji u funkciji razvoja omladinskog turizma zadarske regije“. Imenovano 

Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Vlasta Kučiš (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru),  

2. prof. dr. sc. Jurica Šimurina (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru) i 

3. prof. dr. sc. Gordana Vilović (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu).  

 

Ad 7.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Silvija ŠOPA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom „Konvergencija medija i radijsko novinarstvo – primjer Hrvatskog radija“. Imenovano 

Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Nenad Prelog (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru), 

2. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru) i 
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3. prof. dr. sc. Marina Mučalo (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu).  

 

Ad 8.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski doktorski studij u 

akad. god. 2011./12. na temelju ispunjenih uvjeta iz natječaja sljedećim 

kandidatima/kandidatkinjama: 

 

ANJI BERTOL 

KARMEN FARAC 

BARBARI GABRIĆ 

KRISTINI HORVAT 

PALMI KARKOVIĆ TAKALIĆ 

TOMISLAVU PUŠIĆU 

ŠIMI VRKIĆU. 

 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se ne odobri upis na poslijediplomski doktorski studij u 

akad. god. 2011./12. zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja sljedećim 

kandidatima/kandidatkinjama: 

 

IVANI TADINAC (nedovoljan prosjek ocjena u prethodnom obrazovanju) 

EMIRU TROŽIĆU (neodgovarajuće prethodno završeno obrazovanje).  

 Ad 9.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Jadran – poveznica među 

kontinentima, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski 

doktorski studij u akad. god. 2011./12. na temelju ispunjenih uvjeta iz natječaja sljedećim 

kandidatima/kandidatkinjama: 

 

HENRIET BILANDŽIĆ 

FRANI BOJMIĆU 

ANI GUNDIĆ 

DENISU RADOŠU. 

 

Ad 9a.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Jadran – poveznica među 

kontinentima, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski 

doktorski studij u akad. god. 2011./12. na temelju ispunjenih uvjeta iz natječaja kandidatu 

MARKU RAPANU. 

 

Ad 10.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, Vijeće je 

jednoglasno donijelo odluku o dodatnom produljenju roka za predaju magistarskog rada do 30. 

rujna 2012. godine sljedećim studentima/studenticama: 

 

IVANI JERKOVIĆ 

VESNI MEŠTRIĆ 

VINKU TARBUŠKOVIĆU 

 

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

donijelo odluku o dodatnom produljenju roka za predaju magistarskog rada do 30. rujna 2012. 

godine sljedećim studentima/studenticama: 

 

SNJEŽANI BAČIĆ 

SILVIJI BATOŠ 

RENATI PEROŠ 
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MERICI PLETIKOSIĆ 

NIKI ŠOLJAKU. 

 

Ad 11.  

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

Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Jadran – poveznica među 

kontinentima. 

 

Ad 12.  

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Steli PRISLAN FUJS, studentici 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam. 

 

Ad 12a.  

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

Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija. 

 

Ad 12b.  

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

Prijedlog za raspisivanje natječaja za upis studenata na Združeni poslijediplomski doktorski 

studij Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja u akad. god. 2011./2012. 

 

Ad 13. 

 Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović predlaže raspravu o formalno-pravnim problemima 

(formalno-pravni okvir neusklađen je s očekivanjima) vezanim za združeni studij. 

 

 

 

Sjednica završena u 13.50 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


