
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/09-01/145 

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

Zadar, 9. lipnja 2009. 

Z A P I S N I K 

 

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

održane 9. lipnja 2009. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13,30 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. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

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

Hrvatske, 

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. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

10. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 

 

Ostali nazoĉni: 

1. doc. dr. sc. Ante Bralić, kandidat Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva za 

zamjenika voditelja studija. 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  

 

Prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skračić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje 

kvorum. Prije prihvaćanja dnevnog reda stavlja na glasovanje prijedlog Vijeća poslijediplomskog 

studija Povijest hrvatskog  pomorstva za imenovanje doc. dr. sc. Ante Bralića za zamjenika voditelja 

studija. Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog. 

Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektor predlaže sljedeću 

nadopunu dnevnog reda: 

 

3a. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija u 

akad. god. 2008./2009. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2008./2009., 

 

2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Helene MILJEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Brodovi 

na zavjetnim slikama svetišta Gospe Trsatske", 

 

3. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Ani SARIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
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3a. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija u 

akad. god. 2008./2009. 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

4. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku ponovnog prihvaćanja teme disertacije izvan 

doktorskog studija mr. sc. Estelle PETRIĆ BAJLO pod naslovom "Suvremena književnost 

na engleskom jeziku autora hrvatskog podrijetla", 

 

5. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva jednoglasno 

je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Helene 

MILJEVIĆ, pod naslovom "Brodovi na zavjetnim slikama svetišta Gospe Trsatske". Imenovano 

Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Paviĉić (Sveuĉilište u Splitu) i 

3. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 3.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku o odobrenju produženja roka za predaju izraĊenog magistarskog rada do 30. 

rujna 2010. godine studentici Ani SARIĆ. 

 

Ad 3a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija, jednoglasno je donesena sljedeća odluka: 

 

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

prijenos informacija u akademskoj godini 2008./09. uz priznavanje 120 ECTS bodova s 

prethodnog studija, te uz uvjet polaganja razlikovnih ispita Informacijsko pretraživanje i 

Informacijsko društvo do upisa u VI. semestar, sljedećim kandidatima: 

 

1. mr. sc. Boris Bosančić 

2. mr. sc. Martina Dragija Ivanović 

3. mr. sc. Maja Krtalić. 

 

Ad 4. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku ponovnog prihvaćanja teme disertacije izvan 

doktorskog studija mr. sc. Estelle PETRIĆ BAJLO pod naslovom "Suvremena književnost 

autora hrvatskog podrijetla na engleskom jeziku". 

 

Ad 5. 

 Na upit prof. dr. sc. Tatjane Aparac-Jelušić u kojoj je fazi predmet doktoranda mr. sc. Mije 

Perića, te konstatacije da jedan član povjerenstva za ocjenu disertacije ni nakon propisanog roka nije 

dostavio izvješće, Vijeće je jednoglasno zaključilo da se studentu na sljedećoj sjednici Vijeća imenuje 

novi član povjerenstva. 

 

Sjednica završena u 14,00 sati. 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


