
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-104/2-2007. 
Zadar, 13. rujna 2007. 

 
Z A P I S N I K 

 
VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 
održane 13. rujna 2007. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 11,05 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, predsjednica Vijeća, voditeljica poslijediplomskog studija 

Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
4. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
5. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija iz arheologije 

istočnog Jadrana, 
6. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
7. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
8. prof. dr. sc. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
 
Zapisnik vodi: 
Danijela Gašparović, prof., voditeljica Službe poslijediplomskih studija.  
 

Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara 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 Daria VUJEVIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Srednji paleolitik 
na području južno od Ražanca" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 
5b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivice LEOVCA, studenta 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Višejezična 
povijest Luksemburga i luksemburški nacionalni jezik" 

 
10a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Barbare VODANOVIĆ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Izražavanje 
rodbinskih veza kod asufiksalnih prezimena u francuskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. 
Vladimira Skračića za mentora pri izradi disertacije 

 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2006./2007., 

 
2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivane JADRIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Liberov kult u 
rimskoj provinciji Dalmaciji" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 



3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine FEŠTIN, 
studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Komunikolog – sudionik 
timskih bioetičkih konzultacija" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
4. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Domagoja MIJANA, 

studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Pomorsko pravo 
u srednjovjekovnim statutima Splita, Zadra i Dubrovnika u usporedbi s pomorsko-pravnim 
normama u statutu Venecije" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
5. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ive RADOJA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Razvoj Dubrovačke 
parobrodarske plovidbe između dva svjetska rata" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 
magistarskog rada, 

 
5a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Daria VUJEVIĆA, 

studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom "Srednji paleolitik 
na području južno od Ražanca" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 
5b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivice LEOVCA, studenta 

poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom "Višejezična 
povijest Luksemburga i luksemburški nacionalni jezik" 

 
 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 
6. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marijana 

BRADANOVIĆA pod naslovom "Arhitektura i urbanizam renesanse na otoku Krku" i 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
7. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlade SUŠCA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Konceptualna metafora u političkom 
govoru" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
8. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Zlatka BEGONJE, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Političke prilike i sudski 
procesi u Zadru od 1944. do 1948." i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
9. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marije ZANINOVIĆ-

RUMORA, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom 
"Mjere za dužinu i površinu u dalmatinskim komunama od 15. do 19. stoljeća" i imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

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

Marije BENIĆ PENAVA pod naslovom "Privreda južne dalmacije u međuratnom razdoblju 
(1918.-1941.)", 

 
10a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Barbare VODANOVIĆ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Izražavanje 
rodbinskih veza kod asufiksalnih prezimena u francuskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. 
Vladimira Skračića za mentora pri izradi disertacije 

 
11. Reforma poslijediplomskih studija, 
 
12. Razno.  
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Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2006./07.  
 
Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Ivane JADRIĆ, studentice poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, pod naslovom "Liberov kult u rimskoj provinciji Dalmaciji" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru,  
2. doc. dr. sc. Željko Miletić (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Miroslav Glavičić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3.  
Jednoglasno je donesena odluka da se izvješće drugog člana Stručnog povjerenstva za 

ocjenu i obranu magistarskog rada Marine FEŠTINE, studentice poslijediplomskog studija 
Kultura i turizam, pod naslovom "Komunikolog – sudionik timskih bioetičkih konzultacija" vrati 
navedenom članu Stručnog povjerenstva kako bi detaljnije obrazložio svoju ocjenu. 
 
Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Domagoja MIJANA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, pod naslovom "Pomorsko pravo u srednjovjekovnim statutima Splita, Zadra i 
Dubrovnika u usporedbi s pomorsko-pravnim normama u statutu Venecije" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 
1. dr. sc.  Mladen Ančić, viši znan. suradnik  

(Zavod za povijesne znanosti HAZU, Zadar,  
2. dr. sc. Ivo Grabovac, prof. emeritus (Sveučilište u Splitu) i 
3. prof. dr. sc. Pavo Živković (Sveučilište u Zadru).  

Ad 5. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ive RADOJA, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva, pod naslovom "Razvoj Dubrovačke parobrodarske plovidbe između dva svjetska 
rata"  i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 
1. dr. sc.  Stijepo Obad, red. prof. u miru,  
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru) i 
3. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 5a. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Daria VUJEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, pod naslovom "Srednji paleolitik na području južno od Ražanca" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc.  Ivor Karavanić (Sveučilište u Zagrebu), 
2. prof. dr. sc. Brunislav Marijanović (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Zdenko Brusić (Sveučilište u Zadru). 

Ad 5b. 
Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ivice LEOVCA pod naslovom "Višejezična povijest Luksemburga i 
luksemburški nacionalni jezik". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc.  Vladimir Skračić (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Ranko Matasović (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac (Sveučilište u Zadru).  
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Ad 6. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. mr. sc. Marijana 
BRADANOVIĆA pod naslovom "Arhitektura i urbanizam renesanse na otoku Krku" i 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 7. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Vlade SUŠCA, studenta 
poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Konceptualna metafora u političkom 
govoru" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 8. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Zlatka BEGONJE, studenta 
poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Političke prilike i sudski 
procesi u Zadru od 1944. do 1948." i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 9. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije Marije ZANINOVIĆ-
RUMORA, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom 
"Mjere za dužinu i površinu u dalmatinskim komunama od 15. do 19. stoljeća" i imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu disertacije u sljedećem sastavu: 
 

1. dr. sc.  Stijepo Obad, red. prof. u miru,  
2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Pavuša Vežić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 10. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Marije BENIĆ PENAVA pod naslovom "Privreda južne dalmacije u međuratnom razdoblju 
(1918.-1941.)". 
 
Ad 10a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Barbare VODANOVIĆ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Izražavanje 
rodbinskih veza kod asufiksalnih prezimena u francuskom jeziku" i imenovanje prof. dr. sc. 
Vladimira Skračića za mentora pri izradi disertacije, uz napomenu da je Stručno povjerenstvo 
dužno izjasniti se o predloženoj promjeni naslova disertacije. 
 
Ad 11. 
 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara podsjeća članove Vijeća da su trenutno dva doktorska 
studija u postupku za dobivanje dopusnice.  
Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović najavljuje skorašnje raspisivanje natječaja za doktorski studij iz 
arheologije. 
Prof. dr. sc. Damir Magaš smatra da bi Senat trebao raspravljati o reformi doktorskih studija, odnosno 
o obvezi odjela našeg sveučilišta da koncipiraju treći stupanj obrazovanja, bez obzira kako će biti 
organizirani: samostalno, u suradnji s drugim odjelima ili kao združeni studiji s drugim visokim 
učilištima. Smatra da sveučilište bez trećeg stupnja obrazovanja nikako ne može biti kvalitetno. 
Obavješćuje članove Vijeća da je prijelazni period reforme doktorskih studija završio te da, sukladno 
naputku Ministarstva, svi novi studiji moraju proći proceduru za dobivanje dopusnice (zasad ih je 
manje od 10% u Republici Hrvatskoj).  
Prof. dr. sc. Danica Škara dodaje da kadrovska situacija na nekim našim odjelima nije dobra, ali to 
samo znači da moraju surađivati s drugima. Pritom podsjeća da je već predlagala stvaranje doktorskih 
škola koje bi predstavljale svojevrsnu bazu podataka o raspoloživim kolegijima, mentorima i 
predavačima, što bi uvelike olakšalo osnivanje studija. Također naglašava važnost broja stranih 
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studenata i broja kolegija koji se izvode na stranom jeziku prilikom evaluacije sveučilišta. Smatra da 
nije dovoljno iskorištena mogućnost osnivanja jednogodišnjih specijalističkih studija. 
Prof. dr. sc. Mithad Kozličić se slaže i dodaje da je to rješenje za kandidate koji ne žele doktorirati, ali 
napominje da je loše što se specijalistički studiji smatraju stručnim, a ne znanstvenim studijima. 
Prof. dr. sc. Danica Škara naglašava da postoje i znanstveni i stručni specijalistički studiji. 
Prof. dr. sc. Damir Magaš podržava ideju prof. dr. sc. Danice Škare o formiranju baze podataka koja bi 
olakšala osnivanje studija na manjim odjelima te navodi problem velikih fakulteta koji se ne žele 
povezivati s malim fakultetima i sveučilištima radi osnivanja zajedničkih studija (primjer Odjela za 
geografiju).  
Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović smatra da je nužno razmotriti strategiju razvoja poslijediplomskih 
studija s obzirom na kadrove, prepoznatljivost, privlačenje budućih studenata, ali misli da Senat, kao 
veliko tijelo nije pogodan za takvu vrstu rasprave. 
Prof. dr. sc. Danica Škara se slaže i predlaže organiziranje radionice na temu reforme 
poslijediplomskih studija. 
Nakon rasprave, članovi Vijeća složili su se da bi se radionica o poslijediplomskim studijima, na koju 
bi bili pozvani voditelji poslijediplomskih studija, pročelnici odjela i pojedini delegati s odjela, mogla 
organizirati oko 20. listopada 2007.  
 
Ad 12. 
 Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović postavlja pitanje može li akademik Nenad Cambi i dalje 
obnašati dužnost voditelja poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana s obzirom da ide u 
mirovinu.  
Prof. dr. sc. Danica Škara smatra da bi s tim u vezi trebalo konzultirati pravnu službu. 
 
 
 
Sjednica završena u 12,40 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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