
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-14/2-2005. 
Zadar, 31. siječnja 2006. 

 
Z A P I S N I K 

 
III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2005./2006. 
održane 31. siječnja 2006. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 11,05 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, predsjednica Vijeća, voditeljica poslijediplomskog studija 

Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 

(nazočan od 12,20), 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
4. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
5. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
6. prof. dr. sc. Nikola Skledar, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija kulture i društva, 
7. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti. 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
8. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija iz arheologije 

istočnog Jadrana, 
9. prof. dr. sc. Mario Plenković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti. 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  
 
 

Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum. 
Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže nadopunu dnevnog reda sljedećim 
točkama: 

 
6a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Karle GUSAR, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Gotička i renesansna 
keramika iz Nina"  

 
6b.  Zahtjev Ante JURIĆA za upis u treću godinu poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja i 

završetak studija izradom disertacije 
 
8a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Anete STOJIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Hrvatsko-njemački jezični dodiri 
(sinkronijski i dijakronijski pristup)" 

 
8b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mile ROGULJIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom «Metodološko-metodički 
model obrazovanja na daljinu». 

 
Prof. dr. sc. Josip Vidaković želi znati do kakvih je promjena došlo od sjednice na kojoj je 

donesena odluka da se predmet iz Ad 8b. skine s dnevnog reda dok se ne riješe problemi na studiju.  
Prof. dr. sc. Danica Škara odgovara da je predmet uvršten u dnevni red zbog primjedbe kandidatkinje 
na kršenje njezinih prava te predlaže da se rasprava o problemima ovog studija nastavi pod Ad 10. 
Prof. dr. sc. Damir Magaš podsjeća da zbog bolesti prof. dr. sc. M. Plenkovića nije uspjelo sazivanje 
zajedničkog sastanka Uprave Sveučilišta s voditeljima, odnosno s Vijećem poslijediplomskog studija 
iz informacijskih znanosti, a za cijelo to vrijeme kandidatkinja je zakinuta u svojim pravima. 
Naglašava da je zadatak ovoga tijela prije svega štititi zakoniti interes kandidata. Moli za 
razumijevanje jer je u pitanju i ugled Sveučilišta.  



Prof. dr. sc. Josip Vidaković smatra da se Vijeće studija može sastati bez problema, te da je ovo 
jedinstven slučaj da sve stoji zbog jednog čovjeka. Nema ništa protiv da se predmet kolegice Roguljić 
uvrsti u današnji dnevni red, ali traži da se onda uvrsti i predmet kolegice V. Kalajžić. 
Prof. dr. sc. Danica Škara naglašava da kandidate treba tretirati odvojeno, jer se radi o dvije različite 
stvari koje spadaju u odgovornost dvaju različitih tijela. Zahtjev za ispitnim povjerenstvom koji je 
podnijela V. Kalajžić u ingerenciji je Vijeća poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, a 
Vijeće poslijediplomskih studija može samo dati preporuku da se taj zahtjev što hitnije riješi. Predlaže 
da se u dnevni red uvrsti sljedeća dopuna: 
 
8c. Preporuka Vijeću poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti za hitnim rješavanjem 

zahtjeva Vesne Kalajžić i svih ostalih predmeta iz njegove nadležnosti. 
 
 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

 
D n e v n i   r e d: 

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

2005./2006., 
 
2. Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Patricka LEVAČIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Mit o Graalu u srednjovjekovnoj 
francuskoj i ruskoj književnosti" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 
rada, 

 
3. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivane ČERKEZ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Mediji i politička komunikacija (Manipulacija medijima kao instrument političkog utjecaja)" 
i imenovanje prof. dr. sc. Ivana Markešića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
4. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Davora LILIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Dubrovački kulturni identitet i dubrovačko poimanje različitosti i drugosti" i imenovanje 
prof. dr. sc. Nikole Skledara za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
5. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Jadrana PERINIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Interno poslovno komuniciranje na primjeru «Sojare d.d.» Zadar" i imenovanje 
prof. dr. sc. Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
6. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Melite VIDMAR- CVITANOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog 
rada pod naslovom "Turistička kultura u našem srednjoškolskom obrazovanju (komunikološki 
aspekt)" i imenovanje prof. dr. sc. Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
6a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Karle GUSAR, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Gotička i renesansna 
keramika iz Nina", 

 
6b. Zahtjev Ante JURIĆA za upis u treću godinu poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja i 

završetak studija izradom disertacije, 
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Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

7. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije kandidata mr. sc. Ante BRALIĆA pod 
naslovom "Zadar u doba Prvoga svjetskog rata" i imenovanje stručnog povjerenstva za 
obranu disertacije, 

 
8. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Smiljana GLUŠČEVIĆA pod 

naslovom «Zadarske nekropole od 1. do 4. stoljeća. Organizacija groblja, pogrebni obredi, 
podrijetlo, kultura, status i standard pokojnika», 

 
8a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Anete STOJIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Hrvatsko-njemački jezični dodiri 
(sinkronijski i dijakronijski pristup)" 

 
8b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mile ROGULJIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom «Metodološko-metodički 
model obrazovanja na daljinu». 

 
8c. Preporuka Vijeću poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti za hitnim rješavanjem 

zahtjeva Vesne Kalajžić i svih ostalih predmeta iz njegove nadležnosti. 
 
9.   Reforma poslijediplomskih studija, 

 
10. Razno.  

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2005./06.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Patricka LEVAČIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz književnosti, pod 
naslovom "Mit o Graalu u srednjovjekovnoj francuskoj i ruskoj književnosti" i imenovanju Stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1.  prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić (Filozofski fakultet u Zagrebu), 
2.  prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak (Sveučilište u Zadru) i 
3.  doc. dr. sc. Tomislav Skračić (Sveučilište u Zadru). 

Ad 3. 
Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o 

sinopsisu magistarskog rada Ivane ČERKEZ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Manipulacija medijima kao instrument političkog 
utjecaja" i imenovanje prof. dr. sc. Ivana Markešića za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 4. 
 Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog 
rada Davora LILIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenju teme 
magistarskog rada pod naslovom "Dubrovački kulturni identitet i dubrovačko poimanje različitosti i 
drugosti" i imenovanje prof. dr. sc. Nikole Skledara za mentora pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog 
rada Jadrana PERINIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje 
teme magistarskog rada pod naslovom "Interno poslovno komuniciranje na primjeru 'Sojare d.d.' 
Zadar" i imenovanje prof. dr. sc. Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog rada. 
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Ad 6. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog 

rada Melite VIDMAR-CVITANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih 
znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Turistička kultura u našem 
srednjoškolskom obrazovanju (komunikološki aspekt)" i imenovanje akademika Nikice Kolumbića za 
mentora pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 6a. 

  Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana jednoglasno je 
donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice Karle 
GUSAR pod naslovom "Gotička i renesansna keramika iz Nina". Imenovano Stručno povjerenstvo je 
u sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Željko Tomičić,  
2. prof. dr. sc. Janko Belošević i 
3. prof. dr. sc. Ante Uglešić.  

Ad 6b.  
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je doneseno 

sljedeće rješenje: 
Studentu Anti JURIĆU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja doktorata 
znanosti u akad. god. 2005./2006.  
 
Ad 7.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije kandidata mr. sc. Ante BRALIĆA pod naslovom 
"Zadar u doba Prvoga svjetskog rata" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 8.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Smiljana GLUŠČEVIĆA pod naslovom 
"Zadarske nekropole od 1. do 4. stoljeća. Organizacija groblja, pogrebni obredi, podrijetlo, kultura, 
status i standard pokojnika". 
  
Ad 8a.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Anete STOJIĆ, studentice poslijediplomskog 
studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Hrvatsko-njemački jezični dodiri (sinkronijski i dijakronijski 
pristup)". 
 
Ad 8b.  

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći 
prijedlog: 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mile ROGULJIĆ, studentice 
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom «Metodološko-metodički model 
obrazovanja na daljinu» u sljedećem sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Josip Milat,  
2. prof. dr. sc. Mario Plenković i 
3. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan.  

Ad 8c.  
Vijeće je jednoglasno donijelo sljedeći zaključak: 

Predlaže se rektoru Sveučilišta da, u skladu sa svojim ovlastima, obveže Vijeće poslijediplomskog 
studija iz informacijskih znanosti da u najkraćem roku održi sjednicu na kojoj će se riješiti svi zaostali 
predmeti iz nadležnosti toga tijela.  
 
Ad 9.  
 Prof. dr. sc. Danica Škara obavješćuje članove Vijeća da je pri Ministarstvu izabrano tročlano 
povjerenstvo, čiji je i ona član, koje će donijeti precizne upute o novim doktorskim studijima. Osvrće 
se ponovno na problem uputa Ministarstva po kojima nositelj studija može biti samo Odjel koji ima 

 4



pravo izbornosti, te na problem vezivanja studija isključivo uz znanstvene projekte. S tim u svezi, 
Sveučilište u Zadru tražilo je da se u slučaju zajedničkih studijskih programa računa zbroj redovnih 
profesora potrebnih za stjecanje prava izbornosti sa svih partnerskih ustanova koje organiziraju 
program. Isto tako, zatraženo je da se financiranje doktorskih studija predvidi u lump sum sustavu. 
Smatra da je nužno udruživanje odjela međusobno, odnosno s drugim sveučilištima.  
Prof. dr. sc. Josip Vidaković smatra da su planovi Ministarstva suprotni bolonjskim procesima. 
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić napominje kako nije problem napisati prijedlog studijskog programa, već 
to što nema preciznijih uputa. 
Prof. dr. sc. Nikola Skledar upoznat je s navedenim problemima i prema njegovim informacijama ništa 
još nije riješeno. 
 
Ad 10.  

Nakon što je utvrđeno da prvi član Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan 
doktorskog studija mr. sc. Mladena IVEZIĆA nije prihvatio članstvo u navedenom povjerenstvu, 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje prvog člana stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mladena IVEZIĆA pod 
naslovom «Planiranost masovnog zločina ubojstva koji počiniše strukture na čelu s Komunističkom 
partijom Jugoslavije nad hrvatskim narodom s područja današnje Republike Hrvatske 1944. i 1945. 
godine». 

U svezi dopisa mr. sc. Nele Rubić, upućenog Vijeću poslijediplomskih studija i Odjelu za 
kroatistiku i slavistiku, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zahtjev mr. sc. Nele RUBIĆ 
proslijedi Stručnom vijeću Odjela za kroatistiku i slavistiku koje je dužno dostaviti svoje pismeno 
očitovanje. 
 
 
Sjednica završena u 13,10 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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