
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/09-01/162 

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

Zadar, 9. srpnja 2009. 

Z A P I S N I K 

 

VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveuĉilišta u Zadru u akad. god. 2008./2009. 

održane 9. srpnja 2009. 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. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

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

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

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

Hrvatske, 

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. Helena Periĉić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti. 

10. 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 Skraĉić otvara sjednicu, pozdravlja nazoĉne i utvrĊuje 

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

nadopune dnevnog reda: 

 

7a. Promjena naslova magistarskog rada "Zadarsko pomorsko školstvo" Franka MARNIKE, 

studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva  

 

10a. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog Jadrana u akad. 

god. 2009./2010. 

 

10b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog 

studija Arheologija istočnog Jadrana 

 

13a. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Grozdane FRANOV-ŢIVKOVIĆ pod naslovom "Društvena slika ugljanskih sela od 

15. do 18. stoljeća prema podacima iz glagoljskih vrela", 

 

13b. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Julijana SOKOLIĆA pod naslovom "Povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. 

do 1915. godine", 

 

13c. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Barbare ŠPANJOL-PANDELO pod naslovom "Djelatnost drvorezbara iz porodice 

Moranzone", 

 

13d. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Lidije ŠTRMELJ pod 

naslovom „usporedba prijevoda Evanđelja po Ivanu s latinskog na staroengleski i 

srednjoengleski jezik“ 
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Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrĊuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2008./2009., 

 

2. Prihvaćanje izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Helene MILJEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Brodovi 

na zavjetnim slikama svetišta Gospe Trsatske" i imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

3. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivanke MILIĈEVIĆ-

CAPEK, studentice poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, pod naslovom 

"Groblja seobe naroda na području Bosne i Hercegovine", 

 

4. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nikoline BORĈIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, pod naslovom 

"Kontrastivna analiza tekstne vrste - politički intervju s obzirom na rodne osobitosti", 

 

5. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ranke JEKNIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Kritika nekih postavki modela 

'nacionalne kulture' Geerta Hofstedea", 

 

6. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivanĉice ĐUKEC, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Komuniciranje knjižnica s 

javnošću putem mrežnog mjesta", 

 

7. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Franka MARNIKE, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Zadarsko pomorsko 

školstvo", 

 

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

disertacije Krešimira MEĐERAL-SUĈEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz 

jezikoslovlja,  

 

9. Odobrenje obnavljanja izgubljenih studentskih prava Mati MUSTAPIĆU, studentu 

poslijediplomskog magistarskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

 

10. Ostavka prof. dr. sc. Helene Periĉić na mjesto voditeljice poslijediplomskog studija iz 

književnosti, 

 

10a. Odobrenje upisa na poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog Jadrana u akad. 

god. 2009./2010. 

 

10b. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog 

studija Arheologija istočnog Jadrana 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

11. Imenovanje drugog ĉlana struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mije PERIĆA 

pod naslovom „Edukativni model informatizacije na primjeru franjevačkog samostana u 

Fojnici“, 

 

12. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Suzane JURIN, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Tekstne vrste u korporativnom 

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

sc. Ivana ĐIDARE pod naslovom "Povijest Adventističke crkve u Dalmaciji u dvadesetom 

stoljeću", 

 

13a. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Grozdane FRANOV-ŢIVKOVIĆ pod naslovom "Društvena slika ugljanskih sela od 

15. do 18. stoljeća prema podacima iz glagoljskih vrela", 

 

13b. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Julijana SOKOLIĆA pod naslovom "Povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. 

do 1915. godine", 

 

13c. Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Barbare ŠPANJOL-PANDELO pod naslovom "Djelatnost drvorezbara iz porodice 

Moranzone", 

 

13d. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Lidije ŠTRMELJ pod 

naslovom „usporedba prijevoda Evanđelja po Ivanu s latinskog na staroengleski i 

srednjoengleski jezik“ 

 

14. Razno. 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća 

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

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Helene MILJEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, pod naslovom "Brodovi na zavjetnim slikama svetišta Gospe Trsatske" i imenovanju 

struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 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 Arheologija istočnog Jadrana jednoglasno 

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

MILIĈEVIĆ-CAPEK, pod naslovom "Groblja seobe naroda na području Bosne i Hercegovine". 

Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Ţeljko Tomiĉić (Institut za arheologiju, Zagreb),  

2. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. dr. sc. Tomislav Fabijanić (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 4.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru 

jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog 

rada Nikoline BORĈIĆ, pod naslovom "Kontrastivna analiza tekstne vrste - politički intervju s 

obzirom na rodne osobitosti". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Danica Škara (Sveuĉilište u Splitu),  

2. prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

3. doc. dr. sc. Biljana Kašić (Sveuĉilište u Zadru).  

Ad 5.  

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i društvo jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ranke JEKNIĆ, pod 

naslovom "Kritika nekih postavki modela 'nacionalne kulture' Geerta Hofstedea". Imenovano 

Struĉno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
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1. prof. dr. sc. Rade Kalanj (Sveuĉilište u Zagrebu),  

2. prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (Sveuĉilište u Zagrebu) i 

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

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

Ad 6. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ivanĉice ĐUKEC, pod 

naslovom "Komuniciranje knjižnica s javnošću putem mrežnog mjesta". Imenovano Struĉno 

povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. doc. dr. sc. Nikolaj Lazić (Sveuĉilište u Zagrebu).  

Ad 7. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva jednoglasno 

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

MARNIKE, pod naslovom "Zadarsko pomorsko školstvo". Imenovano Struĉno povjerenstvo je u 

sljedećem sastavu:  

1. doc. dr. sc. Ante Bralić (Sveuĉilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Mithad Kozliĉić (Sveuĉilište u Zadru) i 

3. dr. sc. Zlatko Begonja, znan. suradnik (Zavod za povijesne znanosti 

HAZU, Zadar).  

Ad 7a. 

Jednoglasno je donesena odluka o promjeni naslova magistarskog rada Franka 

MARNIKE, studenta poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, iz "Zadarsko 

pomorsko školstvo" u "Zadarsko pomorsko školstvo (19.-20. stoljeće)" 

 

Ad 8. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, Vijeće je jednoglasno je 

donijelo sljedeće rješenje: 

Studentu Krešimiru MEĐERALU-SUĈEVIĆU odobrava se nastavak poslijediplomskog studija 

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

 

Ad 9. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, Vijeće je 

jednoglasno donijelo odluku o obnavljanja prava studiranja studentu Mati MUSTAPIĆU 

ponovnim upisom ĉetvrtog mentorskog semestra u akademskoj godini 2009./2010. 

 

Ad 10. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju ostavke prof. dr. sc. Helene Periĉić na 

mjesto voditeljice poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti. 

 

Ad 10a. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

jednoglasno je donesena sljedeća odluka: 

 

I. Odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana u akademskoj godini 2009./10. sljedećim kandidatima: 

 

1. Marinu Barišiću 

2. Silviji Bekavac 

3. Siniši Bizjaku 

4. Davoru Buliću 

5. Nini Ĉuljak 

6. Ivi Glavašu 

7. Vedrani Glavaš 

8. Vedrani Juriĉić  

9. Marini Jurjević 
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10. Vinki Marinković 

11. Ivanu Matijeviću 

12. Ruži Sekso 

13. Zrinki Serventi 

14. Juri Šućuru 

15. Nikolini Topić. 

 

II. Ne odobrava se upis u I. semestar poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija 

istočnog Jadrana u akademskoj godini 2009./10., zbog neudovoljavanja propisanim uvjetima, 

sljedećim kandidatima: 

 

1. Vedrani Kos 

2. Ireni Marković 

3. Branki Milošević 

4. Juri Radasu. 
Ad 10b. 

Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, Vijeće je 

jednoglasno donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog magistarskog 

rada do 30. rujna 2010. godine sljedećim studentima: 

 

Toni GLUĈINA 

Vesna MEŠTRIĆ 

Mate RADOVIĆ 

Ivan STAGLIĈIĆ 

Vinko TARBUŠKOVIĆ 

Šime VULIĆ 

 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju disertacije Ţelimiru ŠKOBERNEU, studentu 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana. 

 

Ad 11. 

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

Imenovanje drugog ĉlana struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mije PERIĆA pod 

naslovom „Edukativni model informatizacije na primjeru franjevačkog samostana u Fojnici“. 

 

Ad 12. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije Suzane JURIN, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom „Tekstne vrste u korporativnom 

menadžmentu“. 

 

Ad 13. 

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

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

sc. Ivana ĐIDARE pod naslovom "Povijest Adventističke crkve u Dalmaciji u dvadesetom 

stoljeću". 

 

Ad 13a. 

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

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

sc. Grozdane FRANOV-ŢIVKOVIĆ pod naslovom "Društvena slika ugljanskih sela od 15. do 18. 

stoljeća prema podacima iz glagoljskih vrela". 

 

Ad 13b.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Imenovanje struĉnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 

sc. Julijana SOKOLIĆA pod naslovom "Povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. 

godine". 

 

Ad 13c.  

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

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

sc. Barbare ŠPANJOL-PANDELO pod naslovom "Djelatnost drvorezbara iz porodice 

Moranzone". 

 

Ad 13d.  

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Lidije ŠTRMELJ pod naslovom 

„usporedba prijevoda Evanđelja po Ivanu s latinskog na staroengleski i srednjoengleski jezik“. 

 

Ad 14. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica završena u 13,50 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


