
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-35/2-2006. 
Zadar, 10. ožujka 2006. 

 
Z A P I S N I K 

 
IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2005./2006. 
održane 10. ožujka 2006. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 11,50 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. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
3. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 
4. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
5. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
6. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija iz arheologije 

istočnog Jadrana, 
7. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti (nazočan 

od 12,10h), 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
8. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
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. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Gorane DUPLANČIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Obrada kolokacija u englesko-hrvatskim, hrvatsko-engleskim i englesko-engleskim rječnicima" i 
imenovanje prof. dr. sc. Maje Bratanić za mentoricu pri izradi magistarskog rada 

 
6b. Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Karle GUSAR, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Gotička i renesansna 
keramika iz Nina" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
8a. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zanete SAMBUNJAK pod naslovom 

"Heretičko bogoslovlje u strukturi srednjovisokonjemačke književnosti i hrvatskih 
srednjovjekovnih apokrifa" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

 
8b. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Tomislava FABIJANIĆA pod naslovom "Problem doseljenja Slavena i Hrvata na istočnu 
jadransku obalu i njezino šire zaleđe u svjetlu arheoloških nalaza" i imenovanje prof. dr. sc. Ante 
Uglešića za mentora pri izradi disertacije, 

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

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

 
 



Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika III. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2005./2006., 

 
2. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Anite JELIČIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Utjecaji virtualnih komunikacija na suvremeno društvo" i imenovanje prof. dr. sc. 
Ante Munitića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
3. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Tatjane JANKOVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Urbana sredina i grafiti: primjer Zagreba" i imenovanje prof. dr. sc. Ognjena Čaldarovića za 
mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
4. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Vedrane NAZLIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Socio-pedagogijske implikacije utjecaja medija na formiranje vrijednosti mlade generacije" i 
imenovanje doc. dr. sc. Zlatka Miliše za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
5. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Marijane MARINOVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme magistarskog rada 
pod naslovom "Pomorsko školstvo u Bakru od 1849. godine do danas" i imenovanje prof. dr. 
sc. Stijepe Obada za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
6. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Helene MILJEVIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, odobrenje teme magistarskog rada 
pod naslovom "Brodovi na zavjetnim slikama Svetišta Gospe Trsatske" i imenovanje prof. dr. 
sc. Ivane Prijatelj Pavičić za mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
6a. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Gorane DUPLANČIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Obrada kolokacija u englesko-hrvatskim, hrvatsko-engleskim i englesko-engleskim 
rječnicima" i imenovanje prof. dr. sc. Maje Bratanić za mentoricu pri izradi magistarskog rada 

 
6b. Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Karle GUSAR, studentice 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Gotička i renesansna 
keramika iz Nina" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

7. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Matea BRATANIĆA pod naslovom "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946.", 

 
8. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom "Anglicizmi u njemačkom jeziku 
hotelijerstva i turizma", 

 
8a. Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zanete SAMBUNJAK pod 

naslovom "Heretičko bogoslovlje u strukturi srednjovisokonjemačke književnosti i hrvatskih 
srednjovjekovnih apokrifa" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
8b. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Tomislava FABIJANIĆA pod naslovom "Problem doseljenja Slavena i Hrvata na istočnu 
jadransku obalu i njezino šire zaleđe u svjetlu arheoloških nalaza" i imenovanje prof. dr. sc. 
Ante Uglešića za mentora pri izradi disertacije, 
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8c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mile ROGULJIĆ, studentice 
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom «Metodološko-metodički 
model obrazovanja na daljinu», 

 
9. Reforma poslijediplomskih studija, 

 
10. Razno.  

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

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Anite JELIČIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih 
znanosti, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Utjecaji virtualnih komunikacija na 
suvremeno društvo" i imenovanju  prof. dr. sc. Ante Munitića za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 

 
Ad 3. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Tatjane JANKOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Urbana sredina i grafiti: primjer Zagreba" i 
imenovanju prof. dr. sc. Ognjena Čaldarovića za mentora pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Vedrane NAZLIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Socio-pedagogijske implikacije utjecaja 
medija na formiranje vrijednosnih sustava mlade generacije" (uz pismenu suglasnost 
kandidatkinje i mentora na predloženu izmjenu naslova) i imenovanju doc. dr. sc. Zlatka Miliše 
za mentora pri izradi magistarskog rada. 

  
Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Marijane MARINOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest 
hrvatskog pomorstva, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Pomorsko školstvo u 
Bakru od 1849. godine do danas" i imenovanju prof. dr. sc. Stijepe Obada za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 

  
Ad 6. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Helene MILJEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Brodovi na zavjetnim slikama 
Svetišta Gospe Trsatske" i imenovanju prof. dr. sc. Ivane Prijatelj Pavičić za mentoricu i prof. dr. 
sc. Mithada Kozličića za komentora pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 6a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Gorane DUPLANČIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Obrada kolokacija u englesko-hrvatskim, 
hrvatsko-engleskim i englesko-engleskim rječnicima" i imenovanju prof. dr. sc. Maje Bratanić za 
mentoricu pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 6b.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Karle GUSAR, studentice poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
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Jadrana, pod naslovom "Gotička i renesansna keramika iz Nina" i imenovanju Stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

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

Ad 7.  
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Matea BRATANIĆA pod naslovom "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946.". 
 
Ad 8.  

Vijeće je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donijelo odluku da se Senatu uputi 
sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom "Anglicizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i 
turizma". 
  
Ad 8a.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zanete SAMBUNJAK pod 
naslovom "Heretičko bogoslovlje u strukturi srednjovisokonjemačke književnosti i hrvatskih 
srednjovjekovnih apokrifa" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 8b.  
 Jednoglasno je donesena odluka da se prijava disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Tomislava FABIJANIĆA vrati kandidatu s prijedlogom za sljedeću izmjenu naslova: 
"Problem doseljenja Hrvata i ostalih Slavena na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu arheoloških 
nalaza".  Kandidat je dužan dostaviti Vijeću svoje očitovanje na navedeni prijedlog. 
 
Ad 8c.  

Sukladno Zaključku Senata Sveučilišta u Zadru, donesenom na V. redovitoj sjednici u 
akad. godini 2005./2006. od 10. veljače 2006., 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, predsjednik stručnog povjerenstva 
2. prof. dr. sc. Mario Plenković, mentor 
3. prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, član 
4. doc. dr. sc. Zlatko Miliša, član, 
5. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, član. 

Ad 9.  
 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara podsjeća da će se nakon sjednice održati radionica na 
temu reforme poslijediplomskih studija. 
 
Ad 10.  
 Nema prijedloga za raspravu. 
 
Sjednica završena u 12,40 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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