
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/40 

URBROJ: 2198-1-79-15/11-02 

Zadar, 18. veljače 2011. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 18. veljače 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 12 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. doc. dr. sc. Josip Faričić, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Geografske osnove 

litoralizacije Hrvatske, 

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

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

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

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

 

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

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

Jadrana, 

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: 

 

4a.   Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija  u 

akad. god. 2010./2011., 

 

4b.  Odobrenje prijelaza na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija u 

akad. god. 2010./2011., 

  

Predmeti za Senat 

 

4c.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Anite PAPIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod naslovom 

"Modeli konvergencije e-usluga visokoškolskih knjižnica i sustava za upravljanje učenjem"  

   

4 d. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada mr. sc. Nedjeljku MARINOVU, 

studentu poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2010./2011., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine 

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

pod naslovom "Istraživanje višejezičnosti i nacionalnog identiteta u miješanim brakovima" i 

imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

3. Odobrenje promjene naslova magistarskog rada „Riječki jedrenjaci i parobrodi 1868.-1940.“ 

Nikše MENDEŠA, prof, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva,  

 

4. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikše MENDEŠA, prof, 

studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Riječko 

brodarstvo od 1868.do 1914.“ 

 

4a.   Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija  u 

akad. god. 2010./2011., 

 

4b.  Odobrenje prijelaza na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija 

u akad. god. 2010./2011., 

 

Predmeti za Senat 

 

4c.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Anite PAPIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod naslovom 

"Modeli konvergencije e-usluga visokoškolskih knjižnica i sustava za upravljanje učenjem"  

   

4 d. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada mr. sc. Nedjeljku MARINOVU, 

studentu poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske 

 

5. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika IV. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marine RONĈEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Istraživanje višejezičnosti i nacionalnog identiteta u 

miješanim brakovima" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u 

sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc. Biljana Kašić (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveuĉilište u Splitu). 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o odobrenju promjene naslova magistarskog rada Nikše 

MENDEŠA, prof, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, iz „Riječki 

jedrenjaci i parobrodi 1868.-1940.“ u „Riječko brodarstvo od 1868.do 1914.“. 

 

Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Nikše MENDEŠA, prof, studenta poslijediplomskog studija Povijest 
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hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Riječko brodarstvo od 1868.do 1914.“. Imenovano Struĉno 

povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. dr. sc. Mateo Bratanić, viši asistent (Sveuĉilište u Zadru). 

Ad 4a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju upisa na poslijediplomski 

doktorski studij u zimskom semestru akad. god. 2010./11. sljedećim kandidatima: 

 

I. Odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i 

prijenos informacija u akademskoj godini 2010./11. sljedećim kandidatima: 

 

DORA RUBINIĆ (odobren upis bez plaćanja) 

IVANA MORIĆ-FILIPOVIĆ (odobren upis bez plaćanja) 

NIKO CVJETKOVIĆ 

DARKO LACOVIĆ 

MIRTA MATOŠIĆ (odobren upis bez plaćanja) 

DANIRA MATIJACA 

DIJANA KUĈAN 

IVANA PERIĆ 

BORIS KIŠ 

PREDRAG PEROŢIĆ 

 

II.  Odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja 

i prijenos informacija u akademskoj godini 2010./11., uz uvjet polaganja razlikovnih ispita 

Informacijsko pretraživanje i Informacijsko društvo do 1. svibnja 2011., sljedećim kandidatima: 

 

IVONA DESPOT 

TAMARA ŠTEFANEC 

JOSIPA SELTHOFER 

DAVOR LUKŠIĆ 

TAMARA PERIŠIĆ 

JASMINKA MARAVIĆ 

IVANA HATVALIĆ 

DANIEL BARBARIĆ 

 

III. Odobrava se FEDERICI  MARANGIO upis u I. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija u akademskoj godini 2010./11. nakon 

dostavljanja pozitivnog rješenja o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske 

kvalifikacije. 

 

IV. Odobrava se IVANI LJEVAK LEBEDA upis u IV. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija u akademskoj godini 2010./11. uz 

priznavanje 60 ECTS bodova s prethodnog studija, te uz uvjet stjecanja 10 ECTS bodova na 

modulu Upravljanje promjenama u nakladništvu i polaganja razlikovnih ispita Informacijsko 

društvo i Informacijski izvori i službe. 

 

V. Ne odobrava se upis na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos 

informacija u akademskoj godini 2010./11. sljedećim kandidatima koji nisu prešli razredbeni 

prag: 

 

DARJAN VLAHOV 

KORINA UDINA 

MIRJANA ZANDT. 
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VI.  Ne odobrava se upis poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija u akademskoj godini 2010./11. sljedećim kandidatima koji nisu pristupili 

razredbenom ispitu: 

 

ANA UDOVIĈIĆ 

IGOR DOBRAĈA 

DIJANA MATULIĆ 

LIDIJA CAPKOVIĆ MARTINJAK 

ZORAN JAJIĆ. 

 

Ad 4b. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju prijelaza na poslijediplomski 

doktorski studij u zimskom semestru akad. god. 2010./11. sljedećim kandidatkinjama: 

 

I. Odobrava se JASNI KOVAĈEVIĆ prijelaz s poslijediplomskog doktorskog studija iz 

knjiţevnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i upis u V. semestar poslijediplomskog doktorskog 

studija Društvo znanja i prijenos informacija u akademskoj godini 2010./11. uz priznavanje 50 

ECTS bodova s prethodnog studija, te uz uvjet polaganja ispita iz predmeta Teorija 

informacijskih znanosti (10 ECTS bodova),  Metodologija istraživanja u društveno-humanističkim 

znanostima (10 ECTS bodova) te stjecanja 20 ECTS bodova na modulu Upravljanje promjenama 

u nakladništvu. 

 

II.  Odobrava se PETRI LJEVAK prijelaz s poslijediplomskog doktorskog studija iz 

hrvatske kulture Filozofskog fakulteta u Zagrebu i upis u IV. semestar poslijediplomskog 

doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija u akademskoj godini 2010./11. uz 

priznavanje 60 ECTS bodova s prethodnog studija, te uz uvjet polaganja ispita iz predmeta 

Teorija informacijskih znanosti (10 ECTS bodova),  Metodologija istraživanja u društveno-

humanističkim znanostima (10 ECTS bodova), stjecanja 10 ECTS bodova na modulu Upravljanje 

promjenama u nakladništvu i i polaganja razlikovnih ispita Informacijsko društvo i Informacijski 

izvori i službe. 

 

Ad 4c. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu i obranu teme disertacije mr. sc. Anite PAPIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija, pod naslovom 

"Modeli konvergencije e-usluga visokoškolskih knjižnica i sustava za upravljanje učenjem".  

   

Ad. 4d.  

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada mr. sc. Nedjeljku MARINOVU, 

studentu poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske. 

 

Ad 5. 

 Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica završena u 12.30 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


