
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-44/2-2008. 
Zadar, 6. veljače 2008. 

 
Z A P I S N I K 

 
IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2007./2008. 
održane 6. veljače 2008. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 11,05 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
4. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 
5. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana, 
6. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
7. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi 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 Skračić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 
kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, predlaže sljedeću nadopunu 
dnevnog reda: 
 

10a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Gorana 
PAVELINA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Oblici 
komuniciranja društvenih i gospodarskih subjekata otoka Hvara" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu, 

 
10b. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Gordane KOVAČEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Ruralni razvoj u ekološki zaštićenim područjima na primjeru 
Nacionalnog parka Plitvička jezera" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Šiljković za mentoricu pri 
izradi magistarskog rada, 

 
10c. Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju magistarskog rada, 

 
10d. Studentske zamolbe za obnavljanje prava studiranja na poslijediplomskom magistarskom 

studiju, 
 
10e. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog Jadrana u akad. 

god. 2007./2008. kandidatkinji Mireli Pavličić, 
 
15a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Ive FABIJANIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Anglizmi u ruskoj 
i hrvatskoj ekonomskoj terminologiji" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski za 
mentoricu pri izradi disertacije, 

 



15b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Andrijane JUSUP, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Pier Alessandro 
Paravia i talijanska književna kritika prve polovice 19. stoljeća" i imenovanje prof. dr. sc. Živka 
Nižića za mentora pri izradi disertacije, 

 
15c.Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju izrađenog doktorskog rada. 

 
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. 
2007./2008., 

 
2. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Maje JADREŠIN, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Grupni identitet kao determinanta organiziranja" i imenovanje dr. sc. Esada Ćimića, prof. 
emeritusa, za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
3. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Marine KUZMANIĆ 

PETREŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Postmodernističko shvaćanje identiteta u procesu 
globalizacije (s posebnim osvrtom na Hrvatsku)" i imenovanje prof. dr. sc. Mislava Kukoča za 
mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Silvije BATOŠ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 
"Dubrovačka prekooceanska putovanja u 19. st.: slučaj barka Adamo, 1865. i Stefano, 1875." 
i imenovanje prof. dr. sc. Aleksandra Halmija za mentora pri izradi magistarskog rada, 

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

disertacije Ivani ŠKEVIN, studentici poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja,  
 

6. Odobrenje nastavka studija te upisa u treću godinu studija i završetka studija izradom 
disertacije Kseniji RAJTIĆ ŽLOF, studentici poslijediplomskog studija Kultura i turizam,  

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

disertacije Mirjani KOS NALIS, studentici poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva,  

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

disertacije Danki RADIĆ, studentici poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva,  
 

9. Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju magistarskog rada, 
 

10. Studentske zamolbe za obnavljanje prava studiranja na poslijediplomskom magistarskom 
studiju, 

 
10a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Gorana 

PAVELINA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Oblici 
komuniciranja društvenih i gospodarskih subjekata otoka Hvara" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu, 

 
10b. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Gordane KOVAČEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Ruralni razvoj u ekološki zaštićenim područjima na primjeru 
Nacionalnog parka Plitvička jezera" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Šiljković za mentoricu pri 
izradi magistarskog rada, 
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10c. Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju magistarskog rada, 
 

10d. Studentske zamolbe za obnavljanje prava studiranja na poslijediplomskom magistarskom 
studiju, 

 
10e. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog Jadrana u akad. 

god. 2007./2008. kandidatkinji Mireli Pavličić, 
 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

11. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tomislava FRLETE pod 
naslovom "Neotuđivost i implikacija osobe i lica", 

 
12. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jadranke 

ANČIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod 
naslovom "Poimanje vremena u engleskom i hrvatskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. 
Danice Škare za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
13. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Irene 

MARKOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
odobrenje teme disertacije pod naslovom "Usporedba Pellisove istočno-jadranske građe za 
ALI sa suvremenim mletacizmima u zadarskom govoru" i imenovanje prof. dr. sc. Gorana 
Filipija za mentora pri izradi disertacije, 

 
14. Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju doktorskog rada, 

 
15. Studentske zamolbe za obnavljanje prava studiranja na poslijediplomskom doktorskom 

studiju, 
 

15a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Ive FABIJANIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Anglizmi u ruskoj 
i hrvatskoj ekonomskoj terminologiji" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski za 
mentoricu pri izradi disertacije, 

 
15b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Andrijane JUSUP, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Pier Alessandro 
Paravia i talijanska književna kritika prve polovice 19. stoljeća" i imenovanje prof. dr. sc. Živka 
Nižića za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
15c.Studentske zamolbe za produljenje roka za predaju doktorskog rada, 

 
16. Prijedlog Odluke o naknadama za rad u stručnim povjerenstvima u postupcima stjecanja 

magisterija i doktorata znanosti, 
 

17. Razno.  
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika III. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2007./08.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Maje JADREŠIN, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Grupni identitet kao determinanta 
organiziranja" i imenovanju dr. sc. Esada Ćimića, prof. emeritusa, za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 
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Ad 3.  
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Marine KUZMANIĆ PETREŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura 
i društvo, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Postmodernističko shvaćanje 
identiteta u procesu globalizacije (s posebnim osvrtom na Hrvatsku)" i imenovanju prof. dr. sc. 
Mislava Kukoča za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Silvije BATOŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Dubrovačka prekooceanska putovanja u 19. 
st.: slučaj barka Adamo, 1865. i Stefano, 1875." i imenovanju prof. dr. sc. Aleksandra Halmija za 
mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 5. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja jednoglasno je doneseno 
sljedeće rješenje: 
Studentici Ivani ŠKEVIN odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  

 
Ad 6. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam  jednoglasno je doneseno 
sljedeće rješenje: 
Studentici Kseniji RAJTIĆ ŽLOF odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi 
stjecanja doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  
 
Ad 7. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva  jednoglasno 
je doneseno sljedeće rješenje: 
Studentici Mirjani KOS NALIS odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  
 
Ad 8. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva  jednoglasno 
je doneseno sljedeće rješenje: 
Studentici Danki RADIĆ odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 
doktorata znanosti u akad. god. 2007./2008.  
 
Ad 9. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku da se studentici ANI LONČARIĆ odobri produženje roka za predaju izrađenog 
magistarskog rada do 30. rujna 2008. godine. 
 
Ad 10. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja ponovnim upisom četvrtog 
mentorskog semestra u akademskoj godini 2007./2008. sljedećim studentima: 
 
MARIJANA FABIJANIĆ 
BLAŽENKA FRAN 
LJILJANA KENCEL 
KRISTINA PIRS 
LIVIO PRODAN 
VELIMIR ŽIGO. 
 
Ad 10a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Gorana PAVELINA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
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pod naslovom "Oblici komuniciranja društvenih i gospodarskih subjekata otoka Hvara" i 
imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Aleksandar Halmi (Sveučilište u Zadru), 
2. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 10b. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Gordane KOVAČEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski 
studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Ruralni razvoj 
u ekološki zaštićenim područjima na primjeru Nacionalnog parka Plitvička jezera" i imenovanju 
prof. dr. sc. Željke Šiljković za mentoricu pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 10c. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku da se studentici SANJI RADMILO DERADO odobri produženje roka za 
predaju izrađenog magistarskog rada do 30. rujna 2008. godine. 

 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izrađenog magistarskog rada do 30. 
rujna 2008. godine sljedećim studentima: 
 
MARIJA DEJANOVIĆ 
JADRANKA MARTIĆ 
VILINKA GRLAŠ 
EDITA ANIĆ 
IVANČICA ĐUKEC 
GORDANA JURIĆ 
ARNA ŠEBALJ 
DAMIR MEŠTROV 
DAMIR MAKSIMOVIĆ 
IVAN BOŽIČEVIĆ 
SILVIO ŠOP 
IVO FRANUŠIĆ 
 
Ad 10d. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju obnavljanje prava studiranja ponovnim upisom četvrtog 
mentorskog semestra u akademskoj godini 2007./2008. sljedećim studentima: 
 
IVICA MATEŠIĆ 
VEDRANA VALČIĆ 
JASNA PANDŽIĆ 
ĐONI ŠTAMBUK 
DAVOR BARIĆ 
ZLATKO CINDRIĆ 
SNJEŽANA BAČIĆ 
RENATA PEROŠ 
IVANKA ŠUBAŠIĆ 
NADA BEVERIN 
NIKOLINA MOROŽIN TOKIĆ 
DRAGUTIN KUŠIĆ 
MILAN MIOČIĆ-STOŠIĆ 
  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku o odobrenju obnavljanje prava studiranja ponovnim upisom četvrtog 
mentorskog semestra u akademskoj godini 2007./2008. sljedećim studentima: 
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SABIRA HAJDAREVIĆ 
IVAN IVANDA 
DAJANA ANTUNOVIĆ 
 
Ad 10e. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 
jednoglasno je donesena odluka o odobrenju upisa u I. semestar studija u akademskoj godini 
2007./08., uz uvjet dostavljanja potvrde o poznavanju dvaju stranih svjetskih jezika do upisa, 
kandidatkinji MIRELI PAVLIČIĆ. 

 
Ad 11. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tomislava FRLETE pod 
naslovom "Neotuđivost i implikacija osobe i lica". 
 
Ad 12. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Jadranke 
ANČIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod 
naslovom "Poimanje vremena u engleskom i hrvatskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. Danice 
Škare za mentoricu pri izradi disertacije. 
 
Ad 13. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Irene 
MARKOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
odobrenje teme disertacije pod naslovom "Usporedba Pellisove istočno-jadranske građe za ALI sa 
suvremenim mletacizmima u zadarskom govoru" i imenovanje prof. dr. sc. Gorana Filipija za 
mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 14. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Odobrenje studentskih zamolbi za produljenje roka za predaju doktorskog rada. 
 
Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Odobrenje studentskih zamolbi za obnavljanje prava studiranja na poslijediplomskom 
doktorskom studiju. 
 
Ad 15a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Ive FABIJANIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Anglizmi u ruskoj i 
hrvatskoj ekonomskoj terminologiji" i imenovanje prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski za mentoricu 
pri izradi disertacije. 

 
Ad 15b.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Andrijane JUSUP, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Pier Alessandro 
Paravia i talijanska književna kritika prve polovice 19. stoljeća" i imenovanje prof. dr. sc. Živka 
Nižića za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 15c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Odobrenje studentskih zamolbi za produljenje roka za predaju doktorskog rada. 
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Ad 16. 
U raspravi su članovi Vijeća predložili sljedeće dorade u prijedlogu Odluke o naknadama za 

rad u stručnim povjerenstvima u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti: 
- u točkama 1. i 1a. mentor nije recenzent sinopsisa magistarskog rada, 
- naknada za mentorstvo bi trebala biti izdvojena jer mentor ne mora nužno biti član povjerenstva,  
- ne bi trebala biti velika razlika u visini naknade između prvog i ostalih članova povjerenstva za 
ocjenu završnog rada, s obzirom da se pišu izdvojene ocjene, 
- Odluka se treba primjenjivati na studente kojima je istekao apsolventski staž. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju prijedloga Odluke o naknadama za 
rad u stručnim povjerenstvima u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti s 
predloženim doradama.  
 
Ad 17. 

Prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skračić izvijestio je članove Vijeća da će prijedlog dinamike 
rada na Strategiji Sveučilišta, kao i prijedlog sastava Povjerenstva za znanost biti upućen Senatu na 
prihvaćanje. 

 
 
Sjednica završena u 12,00 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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