
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/92 

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

Zadar, 5. srpnja 2010. 

Z A P I S N I K 

 

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

odrţane 5. srpnja 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13.20 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi 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. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije 

Hrvatske, 

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

znanja i prijenos informacija, 

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

 

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

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

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 Sluţbe 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 predlaţe sljedeće 

nadopune dnevnog reda: 

 

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

disertacije Mirti HABUŠ, prof., studentici poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja,  

 

6a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane ŠKEVIN, prof., studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Etimološka i leksikološka obradba 

posuđenica romanskoga podrijetla u govoru mjesta Betine na otoku Murteru“, 

 

7a.  Rasprava o prijedlogu za donošenje odluke po kojoj bi se uvjeti za predaju disertacije na 

ocjenu, propisani Pravilnikom o poslijediplomskim studijima iz 2006., primjenjivali i na 

studente koji su studij upisali prema prethodnom pravilniku 

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2009./2010., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu dorađenog magistarskog rada Edite 

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

pod naslovom "Anglizmi u imenima tvrtki gospićkoga kraja u kontekstu globalizacije" i 

imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 
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3. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ive BABAJE, studenta 

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

procesi kao informacijski fenomeni – O informacijskoj kakvoći političkih procesa", 

 

4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Magde PAŠALIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 

magistarskog rada pod naslovom "Povezanost stavova o učenju jezika, strategijā učenja i 

uspjeha u učenju engleskoga kao stranog jezika" i imenovanje prof. dr. sc. Jelene Mihaljević 

Djigunović za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

5. Ţalba studenata poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

 

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

disertacije Mirti HABUŠ, prof., studentici poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja,  

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

6. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Anite PAVIĆ PINTARIĆ, 

pod naslovom „Frazeološki izrazi za 'malo'/'slabo' i 'puno'/'jako' u njemačkom i hrvatskom 

jeziku“, 

 

6a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane ŠKEVIN, prof., studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Etimološka i leksikološka obradba 

posuđenica romanskoga podrijetla u govoru mjesta Betine na otoku Murteru“, 

 

7. Prijedlog obrasca za prijavu teme disertacije, 

 

7a.  Rasprava o prijedlogu za donošenje odluke po kojoj bi se uvjeti za predaju disertacije na 

ocjenu, propisani Pravilnikom o poslijediplomskim studijima iz 2006., primjenjivali i na 

studente koji su studij upisali prema prethodnom pravilniku, 

 

8. Razno. 

 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

doraĊenog magistarskog rada Edite KLOBUĈAR, studentice poslijediplomskog studija 

Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Anglizmi u imenima tvrtki gospićkoga 

kraja u kontekstu globalizacije" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog 

rada u sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Sanja Ĉurković-Kalebić (Sveuĉilište u Splitu),  

2. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveuĉilište u Splitu) i 

3. prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ive BABAJE, studenta poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i 

kulture u dodiru, pod naslovom "Politički procesi kao informacijski fenomeni – O informacijskoj 

kakvoći političkih procesa". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1.  prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru),  

2.  prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveuĉilište u Zadru) i  

3.  prof. dr. sc. Nenad Zakošek (Sveuĉilište u Zagrebu). 
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Ad 4.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Magde PAŠALIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Povezanost stavova o 

učenju jezika, strategijā učenja i uspjeha u učenju engleskoga kao stranog jezika" i imenovanju 

prof. dr. sc. Jelene Mihaljević Djigunović za mentoricu pri izradi magistarskog rada.  

 

Ad 5. 

 Zbog odsutnosti prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića, rasprava se odgaĊa za sljedeću 

sjednicu. 

 

Ad 5a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno je 

donijelo sljedeće rješenje: 

Studentici Mirti HABUŠ odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi stjecanja 

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

 

Ad 6. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Anite PAVIĆ PINTARIĆ, pod 

naslovom „Frazeološki izrazi za 'malo'/'slabo' i 'puno'/'jako' u njemačkom i hrvatskom jeziku“. 

 

Ad 6a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ivane ŠKEVIN, prof., studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Etimološka i leksikološka obradba 

posuđenica romanskoga podrijetla u govoru mjesta Betine na otoku Murteru“. 

 

Ad 7. 

 Odgađa se za sljedeću sjednicu. 

 

Ad 7a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku po kojoj bi se uvjeti za predaju disertacije na 

ocjenu, propisani Pravilnikom o poslijediplomskim studijima iz 2006., primjenjivali i na 

studente koji su studij upisali prema prethodnim pravilnicima. 

 

Ad 8. 

 Nema prijedloga za raspravu. 

 

 

 

 

Sjednica završena u 13.30 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


