
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA: 643-02/08-01/44 
URBROJ: 2198-1-79-15/08-02 
Zadar, 8. srpnja 2008. 

 
Z A P I S N I K 

 
VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2007./2008. 
održane 8. srpnja 2008. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 11,10 sati. 
 
Nazočni članovi 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, zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana, 
5. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
6. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
 
Odsutni članovi 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, predlaže sljedeću nadopunu 
dnevnog reda: 

 
8a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Milivoja BLAŽEVIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Značajke 
turizma u gospodarskoj povijesti šibenskog područja 20. stoljeća" i imenovanje doc. dr. sc. 
Tonća Šitina za mentora pri izradi disertacije, 

 
8b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ante 

MATANA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod 
naslovom "Stilsko određenje Frontinova spisa De aquaeductu urbis Romae" i imenovanje prof. 
dr. sc. Olge Perić za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
8c. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Vedrane DELONGA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Latinski 
epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji i Istri (s dodatkom južnojadranskih 
sklavinija Zahumlja, Travunije i Duklje)" i imenovanje prof. dr. sc. Ante Uglešića za mentora 
pri izradi disertacije, 

 
8d. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Tihomira RAJČIĆA pod naslovom "Srbi u Dalmaciji između tradicije i radikalizma", 
 

8e. Zamolba Srećka LISTEŠA, studenta poslijediplomskog studija književnosti na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za prijelaz na poslijediplomski studij iz književnosti na 
Sveučilištu u Zadru. 

 



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. 
2007./2008., 

 
2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Berislava ŠTEFANCA, 

studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 
"Starokršćanska arhitektura između Zrmanje i Neretve na temelju recentnih istraživanja", 

 
3. Zamolba Ivanke MILIČEVIĆ-CAPEK, studentice poslijediplomskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana, za obnavljanje prava studiranja na poslijediplomskom magistarskom 
studiju, 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 

4. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 
Veljka MIJIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Komunikacijski aspekti gospodarskog razvoja postkonfliktnih 
područja Europe" i imenovanje prof. dr. sc. Josipa Senečića za mentora pri izradi disertacije, 

 
5. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Đorđa 

OBRADOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Etičke dvojbe u mrežnim izdanjima dnevnih listova" i imenovanje 
prof. dr. sc. Stjepana Malovića za mentora pri izradi disertacije, 

 
6. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Irene 

SMILJANIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
odobrenje teme disertacije pod naslovom "Žumberčani o sebi i drugi o njima: povijesna 
baština, nacionalne ideologije i identiteti (1918.-1941.)" i imenovanje prof. dr. sc. Drage 
Roksandića za mentora pri izradi disertacije, 

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

sc. Ivane JADRIĆ pod naslovom "Carski kult u rimskoj provinciji Dalmaciji", 
 

8. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Tomislava KRPANA pod naslovom "Germanizmi grada Senja", 

 
8a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Milivoja BLAŽEVIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Značajke 
turizma u gospodarskoj povijesti šibenskog područja 20. stoljeća" i imenovanje doc. dr. sc. 
Tonća Šitina za mentora pri izradi disertacije, 

 
8b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ante 

MATANA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije 
pod naslovom "Stilsko određenje Frontinova spisa De aquaeductu urbis Romae" i imenovanje 
prof. dr. sc. Olge Perić za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
8c. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Vedrane DELONGA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Latinski 
epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji i Istri (s dodatkom južnojadranskih 
sklavinija Zahumlja, Travunije i Duklje)" i imenovanje prof. dr. sc. Ante Uglešića za mentora 
pri izradi disertacije, 

 
8d. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Tihomira RAJČIĆA pod naslovom "Srbi u Dalmaciji između tradicije i radikalizma", 
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8e. Zamolba Srećka LISTEŠA, studenta poslijediplomskog studija književnosti na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za prijelaz na poslijediplomski studij iz književnosti na 
Sveučilištu u Zadru, 

 
9. Razno.  

 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VIII. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2007./08.  
 
Ad 2.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana jednoglasno 
je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Berislava 
ŠTEFANCA, pod naslovom "Starokršćanska arhitektura između Zrmanje i Neretve na temelju 
recentnih istraživanja". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru),  
2. akademik Nenad Cambi, red. prof. u miru i 
3. doc. dr. sc. Dražen Maršić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3.  
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, Vijeće je 

jednoglasno donijelo odluku da se studentici Ivanki MILIČEVIĆ-CAPEK odobri produljenje 
roka za predaju magistarskog rada zaključno do 28. veljače 2009. godine. 
 
Ad 4. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije mr. sc. 
Veljka MIJIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Komunikacijski aspekti gospodarskog razvoja postkonfliktnih područja 
Europe" i imenovanje prof. dr. sc. Josipa Senečića za mentora pri izradi disertacije. 

 
Ad 5. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Đorđa 
OBRADOVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme 
disertacije pod naslovom "Etičke dvojbe u mrežnim izdanjima dnevnih listova" i imenovanje prof. 
dr. sc. Stjepana Malovića za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Irene 
SMILJANIĆ, studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
odobrenje teme disertacije pod naslovom "Žumberčani o sebi i drugi o njima: povijesna baština, 
nacionalne ideologije i identiteti (1918.-1941.)" i imenovanje prof. dr. sc. Drage Roksandića za 
mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 7. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Ivane JADRIĆ pod naslovom "Carski kult u rimskoj provinciji Dalmaciji". 
 
Ad 8. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Tomislava KRPANA pod naslovom "Germanizmi grada Senja". 
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Ad 8a. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Milivoja BLAŽEVIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Značajke 
turizma u gospodarskoj povijesti šibenskog područja 20. stoljeća" i imenovanje doc. dr. sc. Tonća 
Šitina za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 8b. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa disertacije Ante 
MATANA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod 
naslovom "Stilsko određenje Frontinova spisa De aquaeductu urbis Romae" i imenovanje prof. 
dr. sc. Olge Perić za mentoricu pri izradi disertacije. 
 
Ad 8c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Vedrane DELONGA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Latinski 
epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji i Istri (s dodatkom južnojadranskih 
sklavinija Zahumlja, Travunije i Duklje)" i imenovanje prof. dr. sc. Ante Uglešića za mentora pri 
izradi disertacije. 
 
Ad 8d. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Tihomira RAJČIĆA pod naslovom "Srbi u Dalmaciji između tradicije i radikalizma". 
 
Ad 8e. 
 Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz književnosti, Vijeće je jednoglasno 
donijelo odluku da se Srećku LISTEŠU, prof., studentu poslijediplomskog studija književnosti 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odobri prijelaz na poslijediplomski studij iz 
književnosti na Sveučilištu u Zadru i upis u treću godinu studija u akad. godini 2008./09. uz 
uvjet da, uz obrazloženje motiva prijelaza, dostavi sljedeće: 

- potvrdu o objavljena barem 2 izvorna znanstvena  rada (dostaviti radove) ili potvrdu o 
obranjenom kvalifikacijskom radu, 

- potvrdu o sudjelovanju na barem jednom znanstvenom skupu. 
 
Ad 9. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Sjednica završena u 11,35 sati. 
 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Vladimir Skračić 
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