
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/67 

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

Zadar, 11. svibnja 2010. 

Z A P I S N I K 

 

VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveuĉilišta u Zadru u akad. god. 2009./2010. 

održane 11. svibnja 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s poĉetkom u 13.10 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skraĉić  

2. prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

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

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

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

znanja i prijenos informacija, 

 

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

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

Hrvatske, 

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

Jadrana, 

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

dodiru, 

 

Ostali nazoĉni:  

doc. dr. sc. Josip Fariĉić, tajnik poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  

 

 

Prorektor prof. dr. sc. Vladimir Skraĉić otvara sjednicu, pozdravlja nazoĉne i utvrĊuje 

kvorum. Nakon što konstatira kako nema primjedbi na dnevni red, prorektor predlaže sljedeće 

nadopune dnevnog reda: 

 

 

9a.  Imenovanje drugog ĉlana struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nade BULIĆ pod 

naslovom „Smisaonoznačevno ishodište filozofskog svjetonazora Hermana Dalmatina“, 

 

9b.  Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Maje KRTALIĆ pod naslovom 

„Modeli upravljanja zaštitom pisane baštine u knjižnicama“, 

 

9c.   Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Roberta LONĈARIĆA pod 

naslovom „Litoralizacija kvarnerskog otočnog prostora – hidrogeografska osnova“, 

 

9d.  Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije mr. sc. Borisa BOSANĈIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija pod naslovom 

"Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda", 

 

9e. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante JURIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Jezična i onomastička obilježja 

toponimije zadarsko-šibenskog otočja i priobalja“, 

 

 

10a. Prijedlog obrasca za prijavu teme disertacije/Uputa za pisanje bilješki 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrĊuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2009./2010., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane KARDUM 

GOLEŠ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Hibridnost u 

djelima Salmana Rushdieja" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

3. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine KUZMANIĆ 

PETREŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom 

"Postmodernističko shvaćanje identiteta u procesu globalizacije (s posebnim osvrtom na 

Hrvatsku)", 

 

4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Dajane ANTUNOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, odobrenje teme magistarskog rada pod 

naslovom "Motiv krivnje, kazne i ispaštanja u djelima Franza Kafke" i imenovanje prof. dr. 

sc. Helene Periĉić za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

5. Odobrenje nastavka studija te upisa u treću godinu studija i završetka studija izradom 

disertacije Tijani VUKIĆ STJELJA, studentici poslijediplomskog studija Kultura i turizam,  

 

6. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskih 

studija, 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

7. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante BATOVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Liberalno-nacionalni 

pokret u Hrvatskoj od 1966. do 1972. i svijet“, 

 

8. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mislava Elvisa LUKŠIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Mletačka 

vojnoobrambena i diplomatska politika na istočnom Jadranu koncem srednjega vijeka (1463.-

1503.)“, 

 

9. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ksenije RAJTIĆ ŢLOF, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Utjecaj izvora na vjerodostojnost 

medijskih objava na primjeru Croatia Airlinesa“, 

 

9a.  Imenovanje drugog ĉlana struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nade BULIĆ 

pod naslovom „Smisaonoznačevno ishodište filozofskog svjetonazora Hermana Dalmatina“, 

 

9b.  Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Maje KRTALIĆ pod 

naslovom „Modeli upravljanja zaštitom pisane baštine u knjižnicama“, 

 

9c.   Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Roberta LONĈARIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom 

„Litoralizacija kvarnerskog otočnog prostora – hidrogeografska osnova“, 

 

9d.  Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu teme disertacije mr. sc. Borisa BOSANĈIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Društvo znanja i prijenos informacija pod naslovom 

"Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda", 

 

9e. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante JURIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Jezična i onomastička obilježja 

toponimije zadarsko-šibenskog otočja i priobalja“, 
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10. Prijedlog Pravilnika o izradi i opremanju doktorskih i specijalističkih radova Sveuĉilišta u 

Zadru, 

 

10a. Prijedlog obrasca za prijavu teme disertacije/Uputa za pisanje bilješki 

 

11. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VI. 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 i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Ivane 

KARDUM GOLEŠ, studentice poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, pod naslovom 

"Hibridnost u djelima Salmana Rushdieja" u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Tatjana Jukić (Sveuĉilište u Zagrebu),  

2. prof. dr. sc. Stipe Grgas (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. prof. dr. sc. Branka Kalogjera (Sveuĉilište u Rijeci).  

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marine KUZMANIĆ PETREŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura 

i društvo, pod naslovom "Postmodernističko shvaćanje identiteta u procesu globalizacije (s 

posebnim osvrtom na Hrvatsku)". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1.  prof. dr. sc. Nikola Skledar (Visoka škola za poslovanje i upravljanje s 

pravom javnosti „Baltazar A. Krĉelić“, Zaprešić),  

2.  prof. dr. sc. Mislav Kukoĉ (Filozofski fakultet u Splitu) i  

3.  dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus u miru. 

Ad 4.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Dajane ANTUNOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti i 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Motiv krivnje, kazne i ispaštanja u djelima 

Franza Kafke" (uz pismenu suglasnost kandidatkinje na predloţenu izmjenu naslova)  

S obzirom da je predloţena mentorica, prof. dr. sc. Helena Periĉić odustala od 

mentorstva, studentici će se mentor pri izradi magistarskog rada imenovati naknadno. 

 

Ad 5. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno je 

donijelo sljedeće rješenje: 

Studentici Tijani VUKIĆ STJELJA odobrava se nastavak poslijediplomskog studija radi 

stjecanja doktorata znanosti u akad. god. 2009./2010.  

 

Ad 6. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam, Vijeće je jednoglasno 

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

travnja 2011. godine sljedećim studenticama: 

 

Jasminka BAŠIĆ 

Lorena PEROŠ. 

 

Ad 7. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante BATOVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Liberalno-nacionalni 

pokret u Hrvatskoj od 1966. do 1972. i svijet“. 
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Ad 8. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Mislava Elvisa LUKŠIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom „Mletačka 

vojnoobrambena i diplomatska politika na istočnom Jadranu koncem srednjega vijeka (1463.-

1503.)“. 

 

Ad 9. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ksenije RAJTIĆ ŢLOF, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom „Utjecaj izvora na vjerodostojnost 

medijskih objava na primjeru Croatia Airlinesa“. 

 

Ad 9a. 

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

Imenovanje drugog ĉlana struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Nade BULIĆ pod 

naslovom „Smisaonoznačevno ishodište filozofskog svjetonazora Hermana Dalmatina“. 

 

Ad 9b. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Maje KRTALIĆ pod naslovom 

„Modeli upravljanja zaštitom pisane baštine u knjižnicama“. 

 

Ad 9c. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Roberta LONĈARIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, pod naslovom „Litoralizacija 

kvarnerskog otočnog prostora – hidrogeografska osnova“. 

 

Ad 9d. 

 S obzirom da prijedlog nije u potpunosti definiran, odgaĊa se za sljedeću sjednicu. 

Ad 9e. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Ante JURIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Jezična i onomastička obilježja 

toponimije zadarsko-šibenskog otočja i priobalja“. 

 

Ad 10. 

Vijeće je, uz izmjene i dopune, jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju Upute za 

izradu i opremanje doktorskih i specijalističkih radova Sveuĉilišta u Zadru. 

 

Ad 10a. 

Rasprava o prijedlogu obrasca za prijavu teme disertacije odgaĊa se za sljedeću sjednicu. 

Ĉlanovi Vijeća složili su se da se uputa za pisanje bilješki izradi na više naĉina, s obzirom na 

razliĉitosti meĊu pojedinim znanstvenim podruĉjima. 

 

Ad 11. 

Doc. dr. sc. Josip Fariĉić predložio je donošenje odluke po kojoj bi se uvjeti za predaju 

disertacije na ocjenu, propisani Pravilnikom o poslijediplomskim studijima iz 2006., primjenjivali i na 

studente koji su studij upisali prema prethodnom pravilniku. Rasprava o prijedlogu odgoĊena je za 

sljedeću sjednicu. 

 

Sjednica završena u 14.25 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


