
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/11-01/177 

URBROJ: 2198-1-79-15/11-02 

Zadar, 18. svibnja 2011. 

 

Z A P I S N I K 

 

VIII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2010./2011. 

održane 18. svibnja 2011. u zgradi Rektorata (dvorana 2.3) s početkom u 13.30 sati. 

 

Nazočni članovi 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. Saša Božić, zamjenik voditeljice Združenog poslijediplomskog doktorskog studija 

Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja 

4. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog  pomorstva, 

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

Hrvatske, 

6. prof. dr. sc. Emil Hilje, voditelj poslijediplomskog studija Humanističke znanosti, 

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

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

 

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

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

Jadrana, 

11. 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, prorektor predlaže sljedeće dopune 

dnevnog reda: 

 

6a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Lorene PEROŠ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga lokalnog medija u očuvanju 

kulturnog identiteta (na primjeru Zadarskog lista)",  

 

6b.  Odobrenje prijelaza na Združeni poslijediplomski doktorski studij Sociologija regionalnog i 

lokalnog razvoja u akad. god. 2010./2011., 

 

6c. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog studija 

Kultura i turizam, 

 

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. 

2010./2011., 

 



 2 

2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Ane BARIŠIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga Novog lista u 

turističkom diskursu riječke regije" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu 

magistarskog rada, 

 

3. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Stanke KRISTIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Pomorske i 

trgovačke veze Dubrovačke Republike i Engleske od 15. do 17. stoljeća",  

 

4. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Ivane BAĆE, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Delta Neretve – putovi baštine (marketinški plan razvoja turizma)" i imenovanje prof. dr. sc. 

Stanka Geića za mentora pri izradi magistarskog rada,  

 

5. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Maide DŽANIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Engleski jezik u Indiji s posebnim osvrtom na vokabular" i imenovanje dr. sc. Dore Maček, 

red. prof. u miru, za mentoricu pri izradi magistarskog rada,  

 

6. Prihvaćanje izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Livija PRODANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom 

"Toponimija općine Motovun" i imenovanje prof. dr. sc. Vladimira Skračića za mentora pri 

izradi magistarskog rada,  

 

6a.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Lorene PEROŠ, studentice 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga lokalnog medija u 

očuvanju kulturnog identiteta (na primjeru Zadarskog lista)",  

 

6b.  Odobrenje naknadnog upisa na Združeni poslijediplomski doktorski studij Sociologija 

regionalnog i lokalnog razvoja u akad. god. 2010./2011., 

 

6c. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog studija 

Kultura i turizam, 

 

 

Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 

 

7. Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i 

prijenos informacija, 

 

8. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marije BENIĆ PENAVA 

pod naslovom „Privreda južne Dalmacije u međuratnom razdoblju (1918.-1941.)“, 

 

9. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivane BENZON pod 

naslovom „Unutarjezični i izvanjezični pristup poredbenim frazemima njemačkog i hrvatskog 

jezika“, 

 

10. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tomislava KRPANA pod 

naslovom „Germanizmi grada Senja“, 

 

11. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Julijana SOKOLIĆA pod 

naslovom „Povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. godine“, 

 

12. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Sande UGLEŠIĆ pod 

naslovom „Obrazovanje pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana u svjetlu zakonske regulative 

20. stoljeća“, 
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13. Obavijest prof. dr. sc. Željke MATULINA o prekidu mentorskog rada pri izradi disertacije 

mr. sc. Zinete Lagumdžija pod naslovom „Refleksivnost kao komunikativno-pragmatička 

kategorija u političkom izvješćivanju. Na primjeru njemačkih dnevnih novina“, 

 

14. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Željku STEPANIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, 

 

15. Prijedlog odluke o produženju roka za stjecanje doktorata znanosti obranom doktorskog rada 

izvan doktorskog studija, 

 

16. Rasprava o dvojnim doktoratima, 

 

17. Razno. 

 

 

Ad 1.  

 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjeru zapisnika VII. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2010./11.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Ane BARIŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom "Uloga Novog lista u turističkom diskursu riječke regije" i imenovanju stručnog 

povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru) i 

3. doc. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić (Institut za međunarodne odnose, Zagreb). 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Stanke KRISTIĆ, studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 

pomorstva, pod naslovom "Pomorske i trgovačke veze Dubrovačke Republike i Engleske od 15. do 

17. stoljeća". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. doc. dr. sc. Milorad Pavić (Sveučilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru) i 

3. dr. sc. Marija Zaninović Rumora, znan. suradnica (Zavod za povijesne 

znanosti HAZU, Zadar). 

Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Ivane BAĆE, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Delta Neretve – putovi baštine (marketinški 

plan razvoja turizma)" i imenovanju prof. dr. sc. Stanka Geića za mentora pri izradi 

magistarskog rada. 

 

Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Maide DŽANIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Engleski jezik u Indiji s posebnim osvrtom na 

vokabular" i imenovanju dr. sc. Dore Maček, red. prof. u miru, za mentoricu pri izradi 

magistarskog rada. 

  

Ad 6. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Livija PRODANA, studenta poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 

odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Toponimija općine Motovun" i imenovanju 

prof. dr. sc. Vladimira Skračića za mentora pri izradi magistarskog rada. 
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Ad 6a. 

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Lorene PEROŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod 

naslovom "Uloga lokalnog medija u očuvanju kulturnog identiteta (na primjeru Zadarskog 

lista)". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 

1. prof. dr. sc. Nenad Prelog (Sveučilište u Zadru),  

2. prof. dr. sc. Stjepan Malović (Sveučilište u Zadru) i 

3. prof. dr. sc. Gordana Vilović (Sveučilište u Zagrebu). 

Ad 6b. 

Na prijedlog Vijeća Združenog poslijediplomskog doktorskog studija Sociologije 

regionalnog i lokalnog razvoja, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o odobrenju naknadnog 

upisa u akad. god. 2010./2011. sljedećim pristupnicima/ama: 

 

Željki ZDRAVKOVIĆ odobrava se, uz priznavanje ostvarenih ECTS bodova s 

prethodnog studija, upis u IV. semestar.  

Krešimiru KROLI odobrava se, uz priznavanje ostvarenih ECTS bodova s prethodnog 

studija, upis u V. semestar. 

Svenu MARCELIĆU odobrava se, uz priznavanje ostvarenih ECTS bodova s 

prethodnog studija, upis u V. semestar. 

 

Ad 6c. 

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

donijelo sljedeće odluke:  

Snježani BAČIĆ odobrava se dodatno produljenje roka za predaju magistarskog rada 

do 30. rujna 2011. godine.  

Karmen HRVATIĆ odobrava se obnavljanje prava studiranja ponovnim upisom 

mentorskog semestra, uz uplatu semestralne školarine, u ljetnom semestru akademske godine 

2010./2011. 

Arni ŠEBALJ odobrava se obnavljanje prava studiranja ponovnim upisom mentorskog 

semestra, uz uplatu semestralne školarine, u ljetnom semestru akademske godine 2010./2011. 

 

Ad 7. 

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

Imenovanje mentora studentima poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos 

informacija. 

 

Ad 8. 

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

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marije BENIĆ PENAVA pod 

naslovom „Privreda južne Dalmacije u međuratnom razdoblju (1918.-1941.)“. 

 

Ad 9. 

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

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Ivane BENZON pod naslovom 

„Unutarjezični i izvanjezični pristup poredbenim frazemima njemačkog i hrvatskog jezika“. 

 

Ad 10. 

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

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Tomislava KRPANA pod 

naslovom „Germanizmi grada Senja“. 

 

Ad 11. 

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

Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Julijana SOKOLIĆA pod 

naslovom „Povijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. godine“. 
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Ad 12. 

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

Promjena naslova disertacije mr. sc. Sande UGLEŠIĆ „Obrazovanje pomoraca na 

hrvatskom dijelu Jadrana u svjetlu zakonske regulative 20. stoljeća“ u naslov „Stjecanje pomorskih 

zvanja na hrvatskom dijelu Jadrana u 20. stoljeću“ i imenovanje predloženog Stručnog 

povjerenstva za ocjenu navedene disertacije. 
 

Ad 13. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se obavijest prof. dr. sc. Željke MATULINA o 

prekidu mentorskog rada pri izradi disertacije mr. sc. Zinete Lagumdžija pod naslovom 

„Refleksivnost kao komunikativno-pragmatička kategorija u političkom izvješćivanju. Na primjeru 

njemačkih dnevnih novina“ primi na znanje te uputi na sjednicu Senata u lipnju, zajedno s 

eventualnim novim prijedlogom mentora.   

 

Ad 14. 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Željku STEPANIĆU, studentu 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva. 

 

Ad 15. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi prijedlog o odobrenju produženja 

roka za stjecanje doktorata znanosti obranom doktorskog rada do 25. srpnja 2012. 

 

Ad 16. 

 Rasprava se odgađa za sljedeću sjednicu. 

 

Ad 17. 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sjednica završena u 14.45 sati. 

 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


