
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA: 643-02/08-01/17 
URBROJ: 2198-1-79-15/08-02 
Zadar, 7. travnja 2008. 

 
Z A P I S N I K 

 
VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2007./2008. 
održane 7. travnja 2008. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13,08 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  
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. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
5. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 
6. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
7. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 
8. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 
9. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana, 
 
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: 

 
4a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane ČERKEZ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Manipulacija medijima 
kao instrument političkog utjecaja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 
rada, 

 
4b. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Jadranke KUNAC, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Novi modeli komuniciranja u maloprodajnom bankarstvu" i imenovanje prof. dr. sc. 
Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
4c. Zamolba Ankice BRALIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, za 

produljenje roka za predaju magistarskog rada, 
 

6a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Dolores 
MIŠKULIN-ČUBRIĆ pod naslovom "Književne i kazališne teme u riječkoj periodici na 
talijanskom jeziku od 1900. do 1919." i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

 
 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge (uz napomenu da se ubuduće prijedlozi za dopune 
dnevnog reda zaprimaju najkasnije tri dana prije sjednice) i utvrđuje sljedeći   
 
 
 



D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika V. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2007./2008., 

 
2. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Berislava ŠTEFANCA, 

studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Starokršćanska arhitektura između Zrmanje i Neretve na 
temelju recentnih istraživanja" i imenovanje akademika Nenada Cambija za mentora pri izradi 
magistarskog rada, 

 
3. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Katice BALENOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Motivacija odraslih učenika engleskog jezika u kontekstu 
globalizacije" i imenovanje prof. dr. sc. Sanje Čurković Kalebić za mentoricu i prof. dr. sc. 
Jelene Mihaljević Djigunović za komentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Marije MIŠULIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme 
magistarskog rada pod naslovom "Jezična analiza reklamnih poruka" i imenovanje prof. dr. 
sc. Danice Škara za mentoricu pri izradi magistarskog rada, 

 
4a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane ČERKEZ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Manipulacija medijima 
kao instrument političkog utjecaja" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 
rada, 

 
4b. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Jadranke KUNAC, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Novi modeli komuniciranja u maloprodajnom bankarstvu" i imenovanje prof. dr. sc. 
Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
4c. Zamolba Ankice BRALIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, za 

produljenje roka za predaju magistarskog rada, 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

5. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Milivoja BLAŽEVIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Turizam 
kao socio-gospodarski fenomen šibenskog područja 20. stoljeća" i imenovanje doc. dr. sc. 
Tonća Šitina za mentora pri izradi disertacije, 

 
6. Prigovor doc. dr. sc. Anamarije Kurilić na očitovanje Darka PERIŠE, studenta 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, na izvješća stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu sinopsisa disertacije pod naslovom "Rimsko-delmatski ratovi u svjetlu 
arheologije", 

 
6a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Dolores 

MIŠKULIN-ČUBRIĆ pod naslovom "Književne i kazališne teme u riječkoj periodici na 
talijanskom jeziku od 1900. do 1919." i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije 

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

Većinom glasova (uz jedan suzdržani glas) je donesena odluka o prihvaćanju izvješća 
recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Berislava ŠTEFANCA, studenta poslijediplomskog 
studija Arheologija istočnog Jadrana, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom 
"Starokršćanska arhitektura između Zrmanje i Neretve na temelju recentnih istraživanja" i 
imenovanju akademika Nenada Cambija za mentora pri izradi magistarskog rada. 

 
Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Katice BALENOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 
jezici i kulture u dodiru, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Motivacija odraslih 
učenika engleskog jezika u kontekstu globalizacije" i imenovanju prof. dr. sc. Sanje Čurković 
Kalebić za mentoricu i prof. dr. sc. Jelene Mihaljević Djigunović za komentoricu pri izradi 
magistarskog rada. 

 
Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka da se izvješće o sinopsisu magistarskog rada Marije 
MIŠULIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod 
naslovom "Jezična analiza reklamnih poruka" vrati prvoj članici Stručnog povjerenstva kako bi 
detaljnije obrazložila svoju ocjenu. 
 
Ad 4a.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Ivane ČERKEZ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod 
naslovom "Manipulacija medijima kao instrument političkog utjecaja" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 
1. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Ivan Markešić (Institut društvenih znanosti 'Ivo Pilar', Zagreb)) i 
3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Dubrovniku).  

Ad 4b. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Jadranke KUNAC, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Novi modeli komuniciranja u maloprodajnom 
bankarstvu" i imenovanju prof. dr. sc. Maria Plenkovića za mentora pri izradi magistarskog 
rada. 

 
Ad 4c. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku da se studentici Ankici BRALIĆ odobri produženje roka za predaju 
magistarskog rada do 30. rujna 2008. godine. 
 
Ad 5. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Milivoja BLAŽEVIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Turizam kao 
socio-gospodarski fenomen šibenskog područja 20. stoljeća" i imenovanje doc. dr. sc. Tonća Šitina 
za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se doc. dr. sc. Anamariju Kurilić obavijesti da 
je njezin prigovor na očitovanje studenta Darka PERIŠE na izvješća stručnog povjerenstva za 
ocjenu i obranu sinopsisa disertacije pod naslovom "Rimsko-delmatski ratovi u svjetlu 
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arheologije" primljen na znanje, te da je Senat navedeni predmet vratio Vijeću 
poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana na rješavanje.   
 
Ad 6a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Dolores MIŠKULIN-
ČUBRIĆ pod naslovom "Književne i kazališne teme u riječkoj periodici na talijanskom jeziku od 
1900. do 1919. godine" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 7. 

Prof. dr. sc. Helena Peričić upoznaje članove Vijeća s problemom pronalaženja recenzenata i 
mentora studentima na poslijediplomskom studiju iz književnosti te, s tim u vezi, ponovno podsjeća na 
problem izdvajanja 45% sredstava Sveučilištu. Nakon kraće rasprave članovi Vijeća složili su se da se, 
na temelju prethodne analize stanja na studijima, Upravi uputi mišljenje Vijeća da je Sveučilište dužno 
omogućiti studentima završetak studija.   

Prof. dr. sc. Danica Škara izvješćuje Vijeće o nedavno održanoj sjednici Europske sveučilišne 
asocijacije, na kojoj je predložen novi model doktorskih studija, po kojemu će se vršiti i vrlo rigorozna 
evaluacija. 
 
 
Sjednica završena u 14,05 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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