
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
Broj: DG-01-05-77/2-2007. 
Zadar, 9. srpnja 2007. 

 
Z A P I S N I K 

 
VII. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 
održane 9. srpnja 2007. 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. Mithad Kozličić, voditelj poslijediplomskog studija iz povijesti hrvatskog  pomorstva 
4. prof. dr. sc. Josip Lisac, voditelj poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, 
5. prof. dr. sc. Damir Magaš, voditelj poslijediplomskog studija iz geografije, 
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: 
 
 
7a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Gorane DUPLANČIĆ 

ROGOŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Obrada 
kolokacija u englesko-hrvatskim, hrvatsko-engleskim i englesko-engleskim rječnicima" i 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada 

 
7b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Bernarda MIOČIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga interneta u odnosima s 
javnošću" 

 
7c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marijane MARINOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Pomorsko 
školstvo u Bakru od 1849. godine do danas" 

 
7d. Imenovanje trećeg člana 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" 

 
12a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Dolores MIŠKULIN ČUBRIĆ 

pod naslovom "Književne i kazališne teme u riječkoj periodici na talijanskom jeziku od 1900. do 
1919. godine" 

 
12b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Magdalene NIGOEVIĆ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Diskursne 
oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku (Kontrastivna analiza)" i imenovanje doc. dr. sc. Ive 
Grgić za mentoricu pri izradi disertacije 

 



12c. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Patricka LEVAČIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Dalmacija u 
francuskim putopisima 1806.-1914." i imenovanje prof. dr. sc. Gabriele Vidan za mentoricu pri 
izradi disertacije 

 
12d. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Lidije ŠTRMELJ pod naslovom "Usporedba prijevoda evanđelja po Ivanu s latinskog na 
staroengleski i srednjoengleski jezik" 

 
12e. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Barbare VODANOVIĆ pod naslovom "Izražavanje rodbinske veze u asufiksalnim prezimenima. 
Primjer francuskog jezika" 

 
12f. Imenovanje 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.", 

 
 
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. 
2006./2007., 

 
2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Dolores BUTIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Jezične i stilske osobitosti 
djela Obsidio Iadrensis" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
3. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Jadranke NOVAK, 

studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, pod naslovom "Odrastanje i sazrijevanje 
ženskih likova u prozi Dacie Maraini" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 
rada, 

 
4. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Snježane ĐORĐEVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga novinara lokalnog 
radija u razvoju sustava javnog komuniciranja Republike Hrvatske", 

 
5. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Meri MARETIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Odnosi s javnošću u 
lokalnoj samoupravi na primjeru gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije" i imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
6. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Melite VIDMAR-

CVITANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom 
"Turistička kultura u našem srednjoškolskom obrazovanju (komunikološki aspekt)" i imenovanje 
stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 
7. Prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam u svezi zahtjeva Lade LEPETIĆ za 

povratom sredstava za školarinu na poslijediplomskom studiju Kultura i turizam, 
 
7a. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Gorane DUPLANČIĆ 

ROGOŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod naslovom "Obrada 
kolokacija u englesko-hrvatskim, hrvatsko-engleskim i englesko-engleskim rječnicima" i 
imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 
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7b. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Bernarda MIOČIĆA, studenta 
poslijediplomskog studija Kultura i turizam, pod naslovom "Uloga interneta u odnosima s 
javnošću", 

 
7c. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marijane MARINOVIĆ, 

studentice poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva, pod naslovom "Pomorsko 
školstvo u Bakru od 1849. godine do danas", 

 
7d. Imenovanje trećeg člana 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", 

 
Prijedlozi Senatu Sveučilišta u Zadru 
 
8. Imenovanje doc. dr. sc. Nevenke Blažević za mentoricu za završnu fazu izrade disertacije izvan 

doktorskog studija mr. sc. Mirjane PEHAR pod naslovom "Slika zemalja njemačkog govornog 
prostora u hrvatskim udžbenicima njemačkog jezika 19. i 20. stoljeća" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije,  

 
9. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija 

mr. sc. Nataše MUČALO, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Umjetnost Justinijanova 
doba na istočnoj obali Jadrana" i imenovanje prof. dr. sc. Nikole Jakšića za mentora pri izradi 
disertacije, 

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

Milivoja BLAŽEVIĆA pod naslovom "Turizam kao socio-gospodarski fenomen šibenskog 
područja 20. stoljeća", 

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

Tomislava LEVAČIĆA pod naslovom "Morfemika u suvremenom ruskom jeziku", 
 
12. Zamolba mr. sc. Mirka PETRIĆA za odobrenje izmjene naslova disertacije "Semiotički pristup 

vizualnim aspektima književnosti", 
 
12a. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Dolores MIŠKULIN ČUBRIĆ 

pod naslovom "Književne i kazališne teme u riječkoj periodici na talijanskom jeziku od 1900. do 
1919. godine", 

 
12b. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Magdalene NIGOEVIĆ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Diskursne 
oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku (Kontrastivna analiza)" i imenovanje doc. dr. sc. Ive 
Grgić za mentoricu pri izradi disertacije, 

 
12c. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 

studija mr. sc. Patricka LEVAČIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Dalmacija u 
francuskim putopisima 1806.-1914." i imenovanje prof. dr. sc. Gabriele Vidan za mentoricu pri 
izradi disertacije, 

 
12d. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Lidije ŠTRMELJ pod naslovom "Usporedba prijevoda evanđelja po Ivanu s latinskog na 
staroengleski i srednjoengleski jezik", 

 
12e. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. 

Barbare VODANOVIĆ pod naslovom "Izražavanje rodbinske veze u asufiksalnim prezimenima. 
Primjer francuskog jezika", 
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12f. Imenovanje 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.", 

 
13. Reforma poslijediplomskih studija, 
 
14. Razno.  
 
 
Ad 1.  
 Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika VI. 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 Dolores BUTIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, pod 
naslovom "Jezične i stilske osobitosti djela Obsidio Iadrensis" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. prof. dr. sc. Mate Križman (Sveučilište u Zagrebu),  
2. prof. dr. sc. Olga Perić (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak (Sveučilište u Zadru).  

Ad 3.  
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Jadranke NOVAK, studentice poslijediplomskog studija iz književnosti, pod 
naslovom "Odrastanje i sazrijevanje ženskih likova u prozi Dacie Maraini" i imenovanju stručnog 
povjerenstva za obranu magistarskog rada u sljedećem sastavu: 

 
1. doc. dr. sc. Iva Grgić (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Mladen Machiedo (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Živko Nižić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 4. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Snježane ĐORĐEVIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i 
turizam, pod naslovom "Uloga novinara lokalnog radija u razvoju sustava javnog komuniciranja 
Republike Hrvatske" i vraćanju završnog rada kandidatkinji na doradu. Kandidatkinja je 
obvezna u roku od šest mjeseci od primitka odluke dostaviti dorađeni magistarski rad prema 
uputama Stručnog povjerenstva. 
 
Ad 5. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Meri MARETIĆ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 
pod naslovom "Odnosi s javnošću u lokalnoj samoupravi na primjeru gradova i općina Splitsko-
dalmatinske županije" i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u 
sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc.  Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Sveučilište u Zadru) i 
3. prof. dr. sc. Ante Munitić (Sveučilište u Splitu).  

Ad 6. 
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Melite VIDMAR-CVITANOVIĆ, studentice poslijediplomskog studija 
Kultura i turizam, pod naslovom "Turistička kultura u našem srednjoškolskom obrazovanju 
(komunikološki aspekt)" i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada u 
sljedećem sastavu:  

1. prof. dr. sc.  Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru), 
2. akademik Nikica Kolumbić (Zadar) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru). 
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Ad 7. 
Nakon kraće rasprave, većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) je donesena odluka o 

prihvaćanju prijedloga Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam u svezi zahtjeva 
studentice Lade LEPETIĆ za povratom sredstava uplaćenih na ime troškova školarine. 
Studentici se, umjesto povrata već uplaćenih i konzumiranih sredstava, daje mogućnost 
završetka studija naknadnim upisom u III. semestar u obliku mentorske nastave.  

 
Ad 7a. 

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu 
magistarskog rada Gorane DUPLANČIĆ ROGOŠIĆ, studentice poslijediplomskog studija iz 
jezikoslovlja, pod naslovom "Obrada kolokacija u englesko-hrvatskim, hrvatsko-engleskim i 
englesko-engleskim rječnicima" i imenovanju stručnog povjerenstva za obranu magistarskog 
rada u sljedećem sastavu:  

 
1. prof. dr. sc.  Danica Škara (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Maja Bratanić (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. prof. dr. sc. Mile Mamić (Sveučilište u Zadru).  

Ad 7b. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Kultura i turizam jednoglasno je donesena 

odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Bernarda MIOČIĆA 
pod naslovom "Uloga interneta u odnosima s javnošću". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc.  Josip Vidaković (Sveučilište u Zadru),  
2. prof. dr. sc. Mario Plenković (Sveučilište u Zagrebu) i 
3. doc. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Sveučilište u Zadru).  

Ad 7c. 
Na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog pomorstva jednoglasno 

je donesena odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marijane 
MARINOVIĆ pod naslovom "Pomorsko školstvo u Bakru od 1849. godine do danas". 
Imenovano Stručno povjerenstvo je u sljedećem sastavu:  
 

1. prof. dr. sc.  Mithad Kozličić (Sveučilište u Zadru),  
2. dr. sc. Stijepo Obad, red. prof. u miru (Zadar) i 
3. doc. dr. sc. Marko Trogrlić (Sveučilište u Splitu).  

Ad 7d. 
Nakon što je Vijeće utvrdilo da je prof. dr. sc. Miroslav Granić, treći član 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" otkazao članstvo u 
navedenom povjerenstvu, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija Povijest hrvatskog 
pomorstva jednoglasno je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Pave Živkovića za trećeg 
člana Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Domagoja Mijana, umjesto prof. dr. 
sc. Miroslava Granića, tako da Stručno povjerenstvo čine:  

 
1. dr. sc. Mladen Ančić, viši znanstveni suradnik  
    (Zavod za povijesne znanosti HAZU, Zadar), 
2. dr. sc. Ivo Grabovac, prof. emeritus (Split) i 
3. prof. dr. sc. Pavo Živković (Sveučilište u Zadru).  

Ad 8. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Imenovanje doc. dr. sc. Nevenke Blažević za mentoricu za završnu fazu izrade disertacije izvan 
doktorskog studija mr. sc. Mirjane PEHAR pod naslovom "Slika zemalja njemačkog govornog 
prostora u hrvatskim udžbenicima njemačkog jezika 19. i 20. stoljeća" i imenovanje stručnog 
povjerenstva za ocjenu disertacije. 
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Ad 9. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 

Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Nataše MUČALO, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Umjetnost 
Justinijanova doba na istočnoj obali Jadrana" i imenovanje prof. dr. sc. Nikole Jakšića za 
mentora pri izradi disertacije. 
 
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. Milivoja BLAŽEVIĆA pod naslovom "Turizam kao socio-gospodarski fenomen šibenskog 
područja 20. stoljeća". 

 
Ad 11. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Tomislava LEVAČIĆA pod naslovom "Morfemika u suvremenom ruskom jeziku". 
 
Ad 12. 
 Nakon što su se članovi Vijeća složili da je prijedlog izmjene naslova disertacije koji glasi 
"Semiotički pristup vizualnim aspektima tiskovnih medija" sadržajno širi, te da prelazi okvire 
filologije, povela se rasprava o problemu nadležnosti nad postupkom (naime, s jedne strane upitna je 
dosadašnja nadležnost Odjela za engleski jezik i književnost, a s druge strane Odjel za sociologiju i 
Odjel za informatologiju i komunikologiju uopće nemaju nadležnosti nad vođenjem postupka stjecanja 
doktorata izvan doktorskog studija).  

Nakon rasprave, Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zamolba mr. sc. Mirka 
PETRIĆA za odobrenje izmjene naslova disertacije izvan doktorskog studija "Semiotički pristup 
vizualnim aspektima književnosti", uputi Odjelu za engleski jezik i književnost koji je nadležan za 
navedeni predmet, te je slijedom toga dužan dostaviti svoj odgovor (uz napomenu da kandidat 
treba dostaviti i novi sinopsis disertacije). 
 
Ad 12a. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu 
disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Dolores MIŠKULIN ČUBRIĆ pod naslovom 
"Književne i kazališne teme u riječkoj periodici na talijanskom jeziku od 1900. do 1919. godine" 
vrati Odjelu za talijanski jezik i književnost koji je dužan dostaviti novi prijedlog povjerenstva, 
s trećim članom izabranim u znanstveno-nastavno zvanje. 
 
Ad 12b. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Magdalene NIGOEVIĆ, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Diskursne 
oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku (Kontrastivna analiza)" i imenovanje doc. dr. sc. Ive 
Grgić za mentoricu pri izradi disertacije. 
 
Ad 12c. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog 
studija mr. sc. Patricka LEVAČIĆA, odobrenje teme disertacije pod naslovom "Dalmacija u 
francuskim putopisima 1806.-1914." i imenovanje prof. dr. sc. Gabriele Vidan za mentoricu pri 
izradi disertacije. 
 
Ad 12d. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. 
sc. Lidije ŠTRMELJ pod naslovom "Usporedba prijevoda evanđelja po Ivanu s latinskog na 
staroengleski i srednjoengleski jezik". 
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Ad 12e. 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu predloži imenovanje stručnog 

povjerenstva u postupku prijave disertacije izvan doktorskog studija mr. sc. Barbare 
VODANOVIĆ pod naslovom "Izražavanje rodbinskih veza kod asufiksalnih prezimena u 
francuskom jeziku" (uz suglasnost kandidatkinje na predloženu izmjenu naslova). 
 
Ad 12f. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Senatu uputi sljedeći prijedlog: 
Imenovanje 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.". 
 
Ad 13. 
 Prorektorica prof. dr. sc. Danica Škara izvijestila je članove Vijeće kako će Senat na sljedećoj 
sjednici raspravljati o zaključcima seminara o bolonjskom procesu, održanog 5. i 6. srpnja u okviru 
Tempus projekta Furtherance of Bologna Promotion in Croatia.  
  
Ad 14. 

Rektor prof. dr. sc. Damir Magaš obavijestio je članove Vijeća da će se zbog većeg broja 
kandidata ove godine održati dvije promocije: 24. rujna promocija doktora i 28. rujna promocija 
magistara. Isto tako, najavio je da će se na promociji doktora znanosti dodijeliti i počasni doktorat 
gospođi Doris Pack. 
 
Sjednica završena u 12,30 sati. 
 
 
           Zapisnik sastavila:       Predsjednica Vijeća poslijediplomskih studija: 
     Danijela Gašparović, prof.                       Prof. dr. sc. Danica Škara 
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