
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/09-01/127 

URBROJ: 2198-1-79-15/09-02 

Zadar, 11. svibnja 2009. 

Z A P I S N I K 

 

VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2008./2009. 

održane 11. svibnja 2009. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 11,00 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. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

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

5. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti. 

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

 

Odsutni ĉlanovi Vijeća:  
7. prof. dr. sc. Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

8. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i društvo, 

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

Hrvatske, 

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, predlaže sljedeću nadopunu 

dnevnog reda: 

 

5a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Kristine MIOĈIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Jezik korčulanske 

kancelarije krajem XIV. stoljeća" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 

rada 

 

5b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije MIŠULIĆ, 

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

"Jezična analiza reklamnih poruka" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2008./2009., 

 

2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Josipe CAKTAŠ, studentice 

poslijediplomskog studija kultura i turizam, pod naslovom "Odnosi turističkih zajednica 

Splitsko-dalmatinske županije s medijima", 

 

3. Imenovanje 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", 
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4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivane GOSPIĆ ĈOLAK, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod 

naslovom "Komunikacija nasljeđem u turizmu – kulturna baština u funkciji identiteta 

turističke destinacije (grad Zadar)" i imenovanje doc. dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić za 

mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

5. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivanke ŠUBAŠIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Mediji u funkciji razvoja omladinskog turizma zadarske regije" i imenovanje doc. dr. sc. 

Nade Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

5a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Kristine MIOĈIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Jezik korčulanske 

kancelarije krajem XIV. stoljeća" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 

rada, 

 

5b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije MIŠULIĆ, 

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

"Jezična analiza reklamnih poruka" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

6. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Matea BRATANIĆA pod 

naslovom "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946.", 

 

7. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Miroslava KATIĆA pod 

naslovom "Urbanistički i kulturni profil antičke Isse", 

 

8. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Gorana RADOŠA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Koncepti i modeli informacijskog 

obrazovanja u funkciji izgradnje društva znanja u Hrvatskoj", 

 

9. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika V. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2008./09.  

 

Ad 2.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Josipe CAKTAŠ, pod 

naslovom "Odnosi turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske županije s medijima". Imenovano 

Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Ţelimir Pašalić (Sveuĉilište u Splitu),  

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

3. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 3.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vilinke GRLAŠ, pod 

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

Imenovano Struĉno povjerenstvo je 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).  
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Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Ivane GOSPIĆ ĈOLAK, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 

turizam, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Kulturna baština u funkciji identiteta 

turističke destinacije (grad Zadar)" i imenovanju doc. dr. sc. Daniele Angeline Jelinĉić za 

mentoricu pri izradi magistarskog rada (uz pismenu suglasnost kandidatkinje i mentorice na 

predloţenu izmjenu naslova).  

 

Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Ivanke ŠUBAŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Mediji u funkciji razvoja omladinskog turizma 

zadarske regije" i imenovanju doc. dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi 

magistarskog rada. 

 

Ad 5a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Kristine MIOĈIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod 

naslovom "Jezik korčulanske kancelarije krajem XIV. stoljeća" i imenovanju struĉnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Goran Filipi (Sveuĉilište u Puli),  

2. prof. dr. sc. Ljerka Šimunković (Sveuĉilište u Splitu) i 

3. prof. dr. sc. Vladimir Skraĉić (Sveuĉilište u Zadru). 

Ad 5b. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marije MIŠULIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Jezična analiza reklamnih poruka" i imenovanju 

struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Josip Lisac (Sveuĉilište u Zadru),  

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

3. prof. dr. sc. Sanja Ĉurković Kalebić (Sveuĉilište u Splitu). 

Ad 6. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Matea BRATANIĆA pod 

naslovom "Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946.". 

 

Ad 7. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Miroslava KATIĆA pod 

naslovom "Urbanistički i kulturni profil antičke Isse". 

 

Ad 8. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Gorana RADOŠA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Koncepti i modeli informacijskog 

obrazovanja u funkciji izgradnje društva znanja u Hrvatskoj". 

 

Ad 9. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

Sjednica završena u 11,30 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


