
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-137/2-2006. 
Zadar, 10. srpnja 2006. 

 
Z A P I S N I K 

 
VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2005./2006. 
održane 10. srpnja 2006. u prostorijama Službe poslijediplomskih studija s početkom u 11,15 sati. 
 
Nazočni članovi Vijeća:   
1. prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara, predsjednica Vijeća, voditeljica poslijediplomskog studija 

Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, 
2. akademik Nenad Cambi, voditelj poslijediplomskog studija iz arheologije istočnog Jadrana, 
3. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
4. prof. dr. sc. Helena Peričić, voditeljica poslijediplomskog studija iz književnosti, 
5. prof. dr. sc. Josip Vidaković, voditelj poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, 
 
Odsutni članovi Vijeća:  
6. prof. dr. sc. Esad Ćimić, voditelj poslijediplomskog studija kulture i društva, 
7. prof. dr. sc. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 
8. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
 
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: 
 
7a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Milivoja BLAŽEVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Karakteristike 
gospodarskog položaja Šibenika između dva svjetska rata (1918.-1941. g.)" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
7b. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Meri MARETIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Odnosi s javnošću u lokalnoj samoupravi na primjeru gradova i općina Splitsko-
dalmatinske županije" i imenovanje prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović za mentoricu pri izradi 
magistarskog rada, 

 
7c. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Anite PEREŠIN, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Masovni mediji i nova paradigma terorizma" i imenovanje prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila 
za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
7d. Zamolba Diane SORIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, za promjenu 

mentora pri izradi magistarskog rada pod naslovom "Tekstološka analiza odabranih pisama 
Antuna Vrančića", 

 
11a. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Mate KAPOVIĆA, studenta poslijediplomskog 

studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Reconstruction of Balto-Slavic 
Personal Pronouns. With Emphasis on Accentuation" i imenovanje prof. dr. sc. Ranka Matasovića 
za mentora pri izradi disertacije, 

 
11b. Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Mladena IVEZIĆA pod naslovom "Planiranost masovnog zločina ubojstva koji počiniše 



strukture na čelu s Komunističkom partijom Jugoslavije nad hrvatskim narodom s područja 
današnje Republike Hrvatske 1944. i 1945. godine", 

 
11c. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Marije KORONA pod naslovom "Cijepani litički nalazi starijeg neolitika na istočnoj jadranskoj 
obali", 

 
 
Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 
2005./2006., 

 
2. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Srđana LASICE, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Razvoj Atlantske 
plovidbe u Dubrovniku od 1955. do 2000. godine", 

 
3. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Anite JELIČIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Utjecaji virtualnih 
komunikacija na suvremeno društvo", 

 
4. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Igora BORZIĆA, studenta poslijediplomskog 

studija Arheologija istočnog Jadrana, odobrenje teme magistarskog rada pod naslovom "Otok 
Korčula – primjer romanizacije dalmatinskog otoka" i imenovanje akademika Nenada Cambija za 
mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
5. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Daria VUJEVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Arheologija istočnog Jadrana, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Srednji paleolitik na širem području Ražanca" i imenovanje prof. dr. sc. Brunislava 
Marijanovića za mentora pri izradi magistarskog rada, 

 
6. Odobrenje teme magistarskog rada Bernarda MIOČIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz 

informacijskih znanosti, pod naslovom "Uloga interneta u odnosu s javnosti" – očitovanje, 
 
7. Odobrenje teme magistarskog rada Vedrane NAZLIĆ, studentice poslijediplomskog studija 

Kultura i društvo, pod naslovom "Socio-pedagogijske implikacije utjecaja medija na formiranje 
nekih vrijednosti u mladoj generaciji" – očitovanje, 

 
7a. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Milivoja BLAŽEVIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Karakteristike 
gospodarskog položaja Šibenika između dva svjetska rata (1918.-1941. g.)" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
7b. Izvješće recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Meri MARETIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Odnosi s javnošću u lokalnoj samoupravi na primjeru gradova i općina Splitsko-
dalmatinske županije" i imenovanje prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović za mentoricu pri izradi 
magistarskog rada, 

 
7c. Izvješća recenzenata o sinopsisu magistarskog rada Anite PEREŠIN, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, odobrenje teme magistarskog rada pod 
naslovom "Masovni mediji i nova paradigma terorizma" i imenovanje prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila 
za mentora pri izradi magistarskog rada, 
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7d. Zamolba Diane SORIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, za promjenu 
mentora pri izradi magistarskog rada pod naslovom "Tekstološka analiza odabranih pisama 
Antuna Vrančića", 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 
8. Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mile ROGULJIĆ, studentice 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Metodološko-metodički 
model obrazovanja na daljinu" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije, 

 
9. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zdravka ŠORĐANA, studenta 

poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom «Verbalna komunikacija i 
duhovni svijet (spo)razumijevanja», 

 
10. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Nikole VULETIĆA, studenta poslijediplomskog 

studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Talasozoonimi dalmatskog leksika" (očitovanje) i imenovanje akademika Augusta Kovačeca za 
mentora pri izradi disertacije, 

 
11. Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom "Anglicizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i 
turizma", 

 
11a. Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Mate KAPOVIĆA, studenta poslijediplomskog 

studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Reconstruction of Balto-Slavic 
Personal Pronouns. With Emphasis on Accentuation" i imenovanje prof. dr. sc. Ranka Matasovića 
za mentora pri izradi disertacije, 

 
11b. Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Mladena IVEZIĆA pod naslovom "Planiranost masovnog zločina ubojstva koji počiniše 
strukture na čelu s Komunističkom partijom Jugoslavije nad hrvatskim narodom s područja 
današnje Republike Hrvatske 1944. i 1945. godine", 

 
11c. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Marije KORONA pod naslovom "Cijepani litički nalazi starijeg neolitika na istočnoj jadranskoj 
obali", 

 
12. Razno.  

 
 

Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VI. redovite sjednice Vijeća 
poslijediplomskih studija u akad. god. 2005./06.  
 
Ad 2.  

  Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva jednoglasno 
je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studenta 
Srđana LASICE pod naslovom "Razvoj Atlantske plovidbe u Dubrovniku od 1955. do 2000. 
godine". Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc. Mithad Kozličić,  
2. prof. dr. sc. Stijepo Obad i 
3. doc. dr. sc. Tonći Šitin.  

Ad 3. 
  Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti jednoglasno je 

donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada studentice 
Anite JELIČIĆ pod naslovom "Utjecaji virtualnih komunikacija na suvremeno društvo". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
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1. prof. dr. sc. Ivo Babić,  
2. prof. dr. sc. Ante Munitić i 
3. prof. dr. sc. Josip Vidaković.  

Ad 4. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Igora BORZIĆA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Otok Korčula – primjer romanizacije 
dalmatinskog otoka" i imenovanju akademika Nenada Cambija za mentora pri izradi 
magistarskog rada. 
 
Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Daria VUJEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Arheologija istočnog 
Jadrana, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Srednji paleolitik na području južno 
od Ražanca" (uz pismenu suglasnost kandidata i mentora na predloženu izmjenu naslova) i 
imenovanju prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića za mentora pri izradi magistarskog rada.  

 
Ad 6. 

Jednoglasno je donesena odluka o odobrenju teme magistarskog rada Bernarda 
MIOČIĆA, studenta poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Uloga 
interneta u odnosima s javnošću". 
  
Ad 7.  

Jednoglasno je donesena odluka o odobrenju teme magistarskog rada Vedrane NAZLIĆ, 
studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod naslovom "Socio-pedagogijske 
implikacije utjecaja medija na formiranje nekih vrijednosti mlade generacije". 
 
Ad 7a.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Milivoja BLAŽEVIĆA, studenta poslijediplomskog studija Povijest 
hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Karakteristike gospodarskog položaja Šibenika između dva 
svjetska rata (1918.-1941. g.)" i imenovanju Stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 
u sljedećem sastavu: 

1. dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru,  
2. doc. dr. sc. Tonći Šitin i 
3. doc. dr. sc. Josip Vrandečić.  

Ad 7b.  
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 

magistarskog rada Meri MARETIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih 
znanosti, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Odnosi s javnošću u lokalnoj 
samoupravi na primjeru gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije" i imenovanju prof. dr. 
sc. Inge Tomić-Koludrović za mentoricu pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 7c.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća recenzenata o sinopsisu 
magistarskog rada Anite PEREŠIN, studentice poslijediplomskog studija iz informacijskih 
znanosti, odobrenju teme magistarskog rada pod naslovom "Masovni mediji i nova paradigma 
terorizma" i imenovanju prof. dr. sc. Vlatka Cvrtile za mentora pri izradi magistarskog rada. 
 
Ad 7d.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Diani SORIĆ, studentici poslijediplomskog 
studija iz književnosti, odobri promjena mentora pri izradi magistarskog rada pod naslovom 
"Tekstološka analiza odabranih pisama Antuna Vrančića": umjesto prof. dr. sc. Antuna Slavka 
Kalenića za mentora se imenuje doc. dr. sc. Milenko Lončar, a za komentora akademik 
Branimir Glavičić.  
 
Ad 8.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
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Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Mile ROGULJIĆ, studentice 
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom "Metodološko-metodički 
model obrazovanja na daljinu" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu disertacije. 
 
Ad 9.  

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Zdravka ŠORĐANA, studenta 
poslijediplomskog studija iz informacijskih znanosti, pod naslovom «Verbalna komunikacija i 
duhovni svijet (spo)razumijevanja». 
 
Ad 10.  

Jednoglasno je donesena odluka da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Nikole VULETIĆA, studenta poslijediplomskog 
studija Europski studiji: jezici i kulture u dodiru, odobrenje teme disertacije pod naslovom 
"Dalmatska leksička geografija. Talasozoonimi" i imenovanje akademika Augusta Kovačeca za 
mentora pri izradi disertacije 
 
Ad 11. 

Jednoglasno je donesena odluka da se prijava teme disertacije izvan doktorskog studija 
mr. sc. Brigite BOSNAR-VALKOVIĆ pod naslovom "Anglicizmi u njemačkom jeziku 
hotelijerstva i turizma" vrati kandidatkinji na doradu sukladno uputama Stručnog povjerenstva 
u postupku prijave disertacije. 
 
Ad 11a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se, sukladno čl. 9. st. 3. Pravilnika o 
poslijediplomskim studijima i radu Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru, te na 
prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, studentu Mati KAPOVIĆU odobri 
izrada disertacije na engleskom jeziku te da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Izvješće recenzenata o sinopsisu disertacije Mate KAPOVIĆA, studenta poslijediplomskog 
studija iz jezikoslovlja, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Reconstruction of Balto-Slavic 
Personal Pronouns. With Emphasis on Accentuation" i imenovanje prof. dr. sc. Ranka 
Matasovića za mentora pri izradi disertacije. 
 
Ad 11b. 

Jednoglasno je donesena odluka da se prijava teme disertacije izvan doktorskog studija 
mr. sc. Mladena IVEZIĆA pod naslovom "Planiranost masovnog zločina ubojstva koji počiniše 
strukture na čelu s Komunističkom partijom Jugoslavije nad hrvatskim narodom s područja 
današnje Republike Hrvatske 1944. i 1945. godine" vrati kandidatu na doradu sukladno uputama 
Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije. 
Ad 11c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Marije KORONA pod naslovom "Cijepani litički nalazi starijeg neolitika na istočnoj 
jadranskoj obali". 
 
Ad 12. 
 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara predlaže da se ubuduće kandidatima za stjecanje 
doktorata izvan doktorskog studija obavezno (barem formalno) imenuje mentor, što dosad nije bio 
slučaj. Prof. dr. sc. Josip Vidaković slaže se s prijedlogom i smatra da je tim kandidatima mentor još 
potrebniji nego studentima na poslijediplomskim studijima. Prof. dr. sc. Josip Lisac je suprotnog 
mišljenja: po njemu upravo student poslijediplomskog studija nužno mora imati mentora. 
 
Sjednica završena u 12,15 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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