
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/45 

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

Zadar, 15. ožujka 2010. 

 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 15. ožujka 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13.10 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi 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. Brunislav Marijanović, voditelj poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 

Jadrana, 

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

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

znanja i prijenos informacija, 

 

Odsutni ĉlanovi 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. 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 

nadopune dnevnog reda: 

 

 

3a. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Silvija ŠOPA, studenta 

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

"Konvergencija medija i radijsko novinarstvo – primjer Hrvatskog radija" i imenovanje doc. dr. 

sc. Nade Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

5a.   Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Magdalene NIGOEVIĆ pod 

naslovom „Diskursne oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku (Kontrastivna analiza)“ 

 

5b.  Odobrenje produljenja roka za predaju disertacije mr. sc. Nedjeljku MARINOVU, studentu  

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske 

 

 

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. 

2009./2010., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Edite KLOBUĈAR, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom 
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"Anglizmi u imenima tvrtki gospićkoga kraja u kontekstu globalizacije" i imenovanje stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

3. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ane BARIŠIĆ, studentice 

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

"Uloga Novog lista u turističkom diskursu Riječke regije" i imenovanje prof. dr. sc. Josipa 

Vidakovića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

      3a. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Silvija ŠOPA, studenta 

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

"Konvergencija medija i radijsko novinarstvo – primjer Hrvatskog radija" i imenovanje doc. 

dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

4. Zamolba Joška KOVAĈIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, za izmjenu naslova disertacije, 

 

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

sc. Ivanke MILIĈEVIĆ-CAPEK pod naslovom "Arheološka slika srednjovjekovlja na 

području današnje Bosne i Hercegovine od 7. do 13. stoljeća", 

 

 5a.   Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Magdalene NIGOEVIĆ pod 

naslovom „Diskursne oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku (Kontrastivna analiza)“ 

 

      5b.  Odobrenje produljenja roka za predaju disertacije mr. sc. Nedjeljku MARINOVU, studentu  

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske 

 

6. Prijedlog Pravilnika o izradi i opremanju doktorskih i specijalističkih radova Sveučilišta u 

Zadru 

 

7. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika V. 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 Edite KLOBUĈAR, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: 

jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Anglizmi u imenima tvrtki gospićkoga kraja u kontekstu 

globalizacije" te se završni rad vraća kandidatkinji na doradu. 

 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Ane BARIŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Uloga Novog lista u turističkom diskursu 

Riječke regije" i imenovanju prof. dr. sc. Josipa Vidakovića za mentora pri izradi magistarskog 

rada.  

 

Ad 3a.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Silvija ŠOPA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Konvergencija medija i radijsko novinarstvo – 

primjer Hrvatskog radija" i imenovanju doc. dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar za mentoricu pri izradi 

magistarskog rada.  
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Ad 4.  

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

Zamolba Joška KOVAĈIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

za izmjenu naslova disertacije. 

 

Ad 5. 

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

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

sc. Ivanke MILIĈEVIĆ-CAPEK pod naslovom "Arheološka slika srednjovjekovlja na području 

današnje Bosne i Hercegovine od 7. do 13. stoljeća". 

 

Ad 5a. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Magdalene NIGOEVIĆ pod 

naslovom „Diskursne oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku (Kontrastivna analiza)“. 

 

Ad 5b. 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju disertacije mr. sc. Nedjeljku MARINOVU, studentu  

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, do kraja zimskog semestra 

akad. god. 2010./2011. 

 

Ad 6. 

 Rasprava je odgođena za sljedeću sjednicu. 

 

Ad 7. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica završena u 13.50 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


