
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/02 

URBROJ: 2198-1-79-15/10-02 

Zadar, 18. siječnja 2010. 

Z A P I S N I K 

 

IV. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2009./2010. 

održane 18. siječnja 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 13.05 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

1. prorektorica za studije i studentska pitanja, prof. dr. sc. Ana Proroković,  

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

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

Hrvatske, 

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

5. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

 

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

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

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

Jadrana, 

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.  

 

Prorektorica prof. dr. sc. Ana Proroković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje kvorum. 

Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektorica predlaže sljedeće nadopune 

dnevnog reda: 

 

5a.  Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentici poslijediplomskog studija iz 

jezikoslovlja Maidi DŢANIĆ, 

 

6a.  Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ilije PROTUĐERA, 

studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Hrvatski jezični savjetnici od 

početaka do danas",  

 

6b.  Prijedlog prof. dr. sc. Aleksandra Halmija za novi obrazac za prijavu sinopsisa doktorskih radova. 

 

 

 

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. 

2009./2010., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivanĉice ĐUKEC, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Komuniciranje knjižnica s 

javnošću putem mrežnog mjesta" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 

rada, 
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3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vilinke GRLAŠ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Ekološki odgoj kroz 

vizualno komuniciranje u institucionalnom predškolskom radu" i imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

4. Prijava teme magistarskog rada Dajane ANTUNOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz 

književnosti, pod naslovom"Motiv kazne i ispaštanja u nekim djelima F. Kafke (s osvrtom na 

Knjigu o Jobu, A. Camusa i P. Šegedina)" – imenovanje recenzenata sinopsisa, 

 

5. Zamolba Vesne ŠIMIĈEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, za 

produžetkom studentskog statusa, 

 

5a.  Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentici poslijediplomskog studija iz 

jezikoslovlja Maidi DŢANIĆ BLAŢEVIĆ, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

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

SrĊana LASICE pod naslovom "Trgovačko brodarstvo hrvatske obale Jadrana od 1945. do 

2005. godine", 

 

6a.  Imenovanje prvog člana Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ilije PROTUĐERA, 

studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Hrvatski jezični savjetnici od 

početaka do danas",  

 

6b.  Prijedlog prof. dr. sc. Aleksandra Halmija za novi obrazac za prijavu sinopsisa doktorskih radova, 

 

7. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika III. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2009./10.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća struĉnog povjerenstva za ocjenu 

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

naslovom "Komuniciranje knjižnica s javnošću putem mrežnog mjesta" i imenovanju struĉnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. doc. dr. sc. Nikolaj Lazić (Sveuĉilište u Zagrebu).  

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Vilinke GRLAŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom "Ekološki odgoj kroz vizualno komuniciranje u institucionalnom predškolskom radu" i 

imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Marija Marinović (Sveuĉilište u Rijeci) i 

3. doc. dr. sc. Hrvoje Stanĉić (Sveuĉilište u Zagrebu).  

Ad 4.  

Jednoglasno je donesena odluka da se u postupku prijave teme magistarskog rada 

Dajane ANTUNOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, pod naslovom 

"Motiv kazne i ispaštanja u nekim djelima F. Kafke (s osvrtom na Knjigu o Jobu, A. Camusa i P. 

Šegedina)" imenuju sljedeći recenzenti: 
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1. prof. dr. sc. Slavija Kabić (Sveuĉilište u Zadru) i 

2. doc. dr. sc. Tomislav Skraĉić (Sveuĉilište u Zadru). 

  

 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se studentici predloţi sljedeći naslov: "Motiv 

kazne i ispaštanja u djelima F. Kafke (s osvrtom na Knjigu o Jobu, A. Camusa i P. Šegedina)". 

Studentica je duţna oĉitovati se na prijedlog. 

 

Ad 5.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju 

izraĊenog magistarskog rada do 30. rujna 2010. studentici poslijediplomskog studija iz 

knjiţevnosti Vesni ŠIMIĈEVIĆ. 

 

Ad 5a.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

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

rujna 2010. studentici Maidi DŢANIĆ BLAŢEVIĆ. 

 

Ad 6.  

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

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

sc. SrĊana LASICE pod naslovom "Trgovačko brodarstvo hrvatske obale Jadrana od 1945. do 

2005. godine". 

 

Ad 6a.  

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

Imenovanje prvog ĉlana Struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ilije PROTUĐERA, 

studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Hrvatski jezični savjetnici od 

početaka do danas". 

 

Ad 6b.  

 Vijeće je jednoglasno primilo na znanje prijedlog prof. dr. sc. Aleksandra Halmija za 

novi obrazac za prijavu sinopsisa doktorskih radova. 

 

Ad 7. 

 Na upit prof. dr. sc. Josipa Vidakovića, otvorena je kraća rasprava o prijedlogu novog Zakona 

o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

 

 

Sjednica završena u 13,30 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:  Zamjenica Predsjednika Vijeća poslijediplomskih studija: 

     Danijela Gašparović, prof.             Prof. dr. sc. Ana Proroković 


