
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/09-01/09 

URBROJ: 2198-1-79-15/09-02 

Zadar, 28. sijeĉnja 2009. 

 

Z A P I S N I K 

 

III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveuĉilišta u Zadru u akad. god. 2008./2009. 

održane 28. sijeĉnja 2009. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s poĉetkom u 13,05 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

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

2. akademik Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

3. prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić, voditelj 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. Helena Periĉić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 

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

 

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

9. 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 Skraĉić otvara sjednicu, pozdravlja nazoĉne i utvrĊuje 

kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću nadopunu 

dnevnog reda: 

 

8a. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivanĉice ĐUKEC, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Komuniciranje knjižnica s javnošću putem mrežnog mjesta" i imenovanje prof. dr. sc. Tatjane 

Aparac Jelušić za mentoricu pri izradi magistarskog rada 

 

8b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Mirti HABUŠ, studentici 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja 

 

8c. Imenovanje voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija 

 

12a. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Anti JURIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja 

 

12b. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zlatka ĐUKIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Pomorske djelatnosti u 

zakonicima staroga vijeka (Odnos zakonika starog vijeka s elementima plovidbenog prava i 

Rodskog pomorskog zakonika)", 

 

12c. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Marije BRAJĈIĆ pod naslovom "Arheološki parkovi i spomenici – doprinos očuvanju 

kulturne baštine (Stanje i perspektive)", 

 

12d. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge te utvrĊuje sljedeći   

 

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2008./2009., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikše MOJAŠA, 

studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Dubrovačko 

parobrodarstvo i parobrodarsko društvo Napried" i imenovanje struĉnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada, 

 

3. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Diane SORIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Klasifikacija pisama 

Antuna Vrančića" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

4. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Katice BALENOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom 

"Motivacija odraslih učenika engleskog jezika u kontekstu globalizacije", 

 

5. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ankice BRALIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Latinske isprave hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV., Jezična analiza s diplomatičkim 

osvrtom" i imenovanje prof. dr. sc. Olge Perić za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

6. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Jose NEKIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Komunikacija na relaciji škola-roditelji-lokalna samouprava" i imenovanje prof. dr. sc. 

Josipa Vidakovića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

7. Oĉitovanje Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti na zamolbu Srećka LISTEŠA, 

studenta poslijediplomskog studija književnosti na Filozofskom fakultetu Sveuĉilišta u 

Zagrebu, za prijelaz na poslijediplomski studij iz književnosti na Sveuĉilištu u Zadru, 

 

8. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog 

studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 

 
8a. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivanĉice ĐUKEC, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Komuniciranje knjižnica s javnošću putem mrežnog mjesta" i imenovanje prof. dr. sc. Tatjane 

Aparac Jelušić za mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 

8b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Mirti HABUŠ, studentici 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

 

8c. Imenovanje voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

9. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ive FABIJANIĆA, pod 

naslovom "Anglizmi u ruskoj i hrvatskoj ekonomskoj terminologiji", 

 

10. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Vesne UKIĆ pod naslovom "Representations of Catholicism in 20th Century Irish 

Women's Fiction" ("Prikazi katoličanstva u prozi irskih književnica 20. stoljeća"), 
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11. Zamolba mr. sc. Igora ŠIPIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, za promjenom komentora pri izradi disertacije pod naslovom "Srednjovjekovni 

mediteransko-jadranski plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetišta", 

 

12. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Mariji Marioli GLAVAN, studentici 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 

 

12a. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Anti JURIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja 

 

12b. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zlatka ĐUKIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Pomorske djelatnosti 

u zakonicima staroga vijeka (Odnos zakonika starog vijeka s elementima plovidbenog prava i 

Rodskog pomorskog zakonika)", 

 

12c. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Marije BRAJĈIĆ pod naslovom "Arheološki parkovi i spomenici – doprinos 

očuvanju kulturne baštine (Stanje i perspektive)", 

 

12d. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

 

13. Razno.  

 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2008./09.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Nikše MOJAŠA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, pod naslovom "Dubrovačko parobrodarstvo i parobrodarsko društvo Napried" i 

imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Marko Trogrlić (Sveuĉilište u Splitu),  

2. dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru i 

3. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Diane SORIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, pod 

naslovom "Klasifikacija pisama Antuna Vrančića" i imenovanju struĉnog povjerenstva za 

obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Pavao Knezović (Sveuĉilište u Zagrebu),  

2. akademik Branimir Glaviĉić, red. prof. u miru i 

3. doc. dr. sc. Milenko Lonĉar (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 4. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru 

jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 

rada Katice BALENOVIĆ, pod naslovom "Motivacija odraslih učenika engleskog jezika u 

kontekstu globalizacije". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. prof. dr. sc. Lelija Soĉanac (Sveuĉilište u Zagrebu).  
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Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Ankice BRALIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Latinske isprave hrvatskoga kralja Petra 

Krešimira IV., Jezična analiza s diplomatičkim osvrtom" i imenovanju prof. dr. sc. Olge Perić za 

mentoricu pri izradi magistarskog rada. 

 

Ad 6. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Jose NEKIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Komunikacija na relaciji škola-roditelji-

lokalna samouprava" i imenovanju prof. dr. sc. Josipa Vidakovića za mentora pri izradi 

magistarskog rada. 

 

Ad 7. 

Vijeće je većinom glasova (uz jedan suzdrţan glas) donijelo odluku da se Srećku 

LISTEŠU, prof., studentu poslijediplomskog studija knjiţevnosti na Filozofskom fakultetu 

Sveuĉilišta u Zagrebu, odobri prijelaz na poslijediplomski doktorski studij iz knjiţevnosti 

Sveuĉilišta u Zadru i upis treće godine doktorskog studija u akad. godini 2008./2009. 

 

Ad 8. 

 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, te 

uz napomenu da je voditeljica studija duţna dostaviti odluku za svakog studenta pojedinaĉno, 

Vijeće je većinom glasova (uz jedan suzdrţan glas) donijelo odluku o odobrenju produţenja 

roka za predaju izraĊenog magistarskog rada do 30. rujna 2009. godine sljedećim studentima: 

 

IVO BABAJA 

KATICA BALENOVIĆ 

NIKOLINA BORĈIĆ 

ANITA GRŢAN MARTINOVIĆ 

EDITA KLOBUĈAR 

GORDANA KOVAĈEVIĆ 

MARGARETA MAGDIĆ-BEGONJA 

JOSIP MATASI 

MAGDA PAŠALIĆ 

MARINA RONĈEVIĆ 

 

Ad 8a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Ivanĉice ĐUKEC, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Komuniciranje knjižnica s javnošću putem 

mrežnog mjesta" i imenovanju prof. dr. sc. Tatjane Aparac Jelušić za mentoricu pri izradi 

magistarskog rada. 

 

Ad 8b. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog magistarskog rada do 30. 

rujna 2009. godine studentici Mirti HABUŠ. 

 

Ad 8c. 

 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, 

jednoglasno je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Tatjane Aparac-Jelušić za voditeljicu 

i prof. dr. sc. Mirne Willer za zamjenicu voditeljice studija. 

 

Ad 9. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ive FABIJANIĆA, pod 

naslovom "Anglizmi u ruskoj i hrvatskoj ekonomskoj terminologiji". 
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Ad 10.  

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Vesne UKIĆ pod naslovom "Representations of Catholicism in 20th Century Irish Women's 

Fiction" ("Prikazi katoličanstva u prozi irskih književnica 20. stoljeća"). 

 

Ad 11. 

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

Zamolba mr. sc. Igora ŠIPIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

za promjenom komentora pri izradi disertacije pod naslovom "Srednjovjekovni mediteransko-

jadranski plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetišta". 

 

Ad 12. 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Mariji Marioli GLAVAN, studentici 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru. 

 

Ad 12a. 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Anti JURIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja. 

 

Ad 12b. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zlatka ĐUKIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Pomorske djelatnosti u 

zakonicima staroga vijeka (Odnos zakonika starog vijeka s elementima plovidbenog prava i 

Rodskog pomorskog zakonika)".  

 

Ad 12c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog (uz napomenu 

da se provjeri i ispravi eventualna greška oko prijedloga mentora): 

Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Marije BRAJĈIĆ pod naslovom "Arheološki parkovi i spomenici – doprinos očuvanju 

kulturne baštine (Stanje i perspektive)". 

 

Ad 12d. 

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

Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana. 

 

Ad 13. 

 Ĉlanovima Vijeća pripremljena je za raspravu na sljedećoj sjednici statistika s podacima o 

trenutnom statusu studenata na svim poslijediplomskim studijima te prijedlog Upute za prijavu teme 

doktorskog rada Sveučilišta u Zadru. 

 

 

Sjednica završena u 14,25 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


