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Z A P I S N I K 

 

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

započete 14. prosinca 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) u 11.35 sati i prekinute pri usvajanju 

dnevnog reda kada je Vijeće ostalo bez potrebnog kvoruma. 

 

Nazočni članovi Vijeća:   

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

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

pomorstva, 

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

Hrvatske, 

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

Jadrana, 

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

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja 

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

 

Odsutni članovi Vijeća:  
7. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

8. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 

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

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

dodiru, 

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

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  

 

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

kvorum. Predlaže sljedeći dnevni red s dopunama: 

 

 

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

2011./2012., 

 

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

akad. god. 2011./2012. kandidatu Dinu NEKIĆU, 

 

2a.  Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima u 

akad. god. 2011./2012. kandidatkinji mr. sc. Valentini LASIĆ, 

 

3. Dopis Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva u vezi prijave teme 

disertacije studenta Dubravka Knežića i odgovor dr. sc. Miroslava Granića, višeg znanstvenog 

suradnika i studenta, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

4. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti, 
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5. Imenovanje mentora Svenu MARCELIĆU, studentu Združenog poslijediplomskog 

doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja, 

 

6. Imenovanje stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Svena MARCELIĆA, 

studenta Združenog poslijediplomskog doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog 

razvoja, pod naslovom „Sveučilište kao pokretač regionalnog razvoja – istraživanje na 

primjeru Sveučilišta u Zadru“, 

 

6a.  Dopis prof. dr. sc. Slavije KABIĆ, v.d. pročelnice Odjela za germanistiku, vezano za prijedlog 

Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Brigite 

BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom „Anglizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i turizma“, 

 

6b.  Imenovanje trećeg člana Stručnog povjerenstva za obranu i ocjenu teme disertacije Dubravka 

KNEŽIĆA, prof, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva pod 

naslovom „Ninska komuna u 17. stoljeću (društveno ustrojstvo, političke, crkvene i 

gospodarske prilike)“, 

 

7. Rasprava o statusu stranog jezika u izvedbi doktorskog programa i u dokumentima, 

 

8. Razno. 

 

 

Nakon odlaska člana Vijeća, prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skračić prekida sjednicu zbog 

nedostatka potrebnog kvoruma te najavljuje zakazivanje njezina nastavka u novom terminu.  

  

 

Sjednica prekinuta u 11.55 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


