
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 
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Zadar, 14. prosinca 2010. 

Z A P I S N I K 

 

III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2010./2011. 

održane 14. prosinca 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 13.35 sati. 

 

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

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

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

Jadrana, 

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

 

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

8. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

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

Hrvatske, 

10. 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 dopunu 

dnevnog reda: 

 

6a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Patricka LEVAĈIĆA pod 

naslovom „Dalmacija u francuskim putopisima 1806.-1914.“, 

 

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. 

2010./2011., 

 

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

disertacije Ivanu IVANDI, prof., studentu poslijediplomskog studija iz književnosti,  

 

3. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Marijani FABIJANIĆ, prof., 

studentici poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

4. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Andrijane JUSUP 

MAGAZIN pod naslovom „Pier Alessandro Paravia i talijanska književna kritika prve 

polovice 19. stoljeća“, 
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5. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maje BEZIĆ, prof,, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Odjeci talijanskog purizma na 

dalmatinskoj obali – jezik Vincenza (Vicka) Drage“, 

 

6. Obavijest prof. dr. sc. Ţeljke MATULINA i prof. dr. sc. Susan ŠARĈEVIĆ o prekidu 

mentorskog i komentorskog rada pri izradi disertacije mr. sc. Brigite Bosnar-Valković pod 

naslovom „Anglizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i turizma“, 

 

6a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Patricka LEVAĈIĆA pod 

naslovom „Dalmacija u francuskim putopisima 1806.-1914.“, 

 

7. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika II. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2010./11.  

 

Ad 2.  

Vijeće je jednoglasno je donijelo sljedeće rješenje: studentu poslijediplomskog studija iz 

knjiţevnosti Ivanu IVANDI, prof., odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi 

stjecanja doktorata znanosti u akad. god. 2010./2011.  

 

Ad 3. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

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

rujna 2011. godine studentici Marijani FABIJANIĆ, prof. 

 

Ad 4. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Andrijane JUSUP MAGAZIN 

pod naslovom „Pier Alessandro Paravia i talijanska književna kritika prve polovice 19. stoljeća“. 

 

Ad 5. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Maje BEZIĆ, prof,, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Odjeci talijanskog purizma na 

dalmatinskoj obali – jezik Vincenza (Vicka) Drage“. 

 

Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju obavijesti prof. dr. sc. Ţeljke 

MATULINA i prof. dr. sc. Susan ŠARĈEVIĆ o prekidu mentorskog i komentorskog rada pri 

izradi disertacije mr. sc. Brigite Bosnar-Valković pod naslovom „Anglizmi u njemačkom jeziku 

hotelijerstva i turizma“ te njezinom upućivanju kandidatkinji i Odjelu za germanistiku.  

 

Ad 6a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Patricka LEVAĈIĆA pod 

naslovom „Dalmacija u francuskim putopisima 1806.-1914.“. 

 

Ad 7. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica završena u 13.55 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


