
SVEUĈILIŠTE U ZADRU 

 

KLASA: 643-02/10-01/119 

URBROJ: 2198-1-79-15/10-03 

Zadar, 14. rujna 2010. 

Z A P I S N I K 

 

X. redovite sjednice Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2009./2010. 

odrţane 14. rujna 2010. u zgradi Rektorata (dvorana 3.6) s početkom u 13.05 sati. 

 

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća:   

1. prorektor za znanost i razvoj, prof. dr. sc. Vladimir Skračić  

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

Hrvatske, 

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

Jadrana, 

4. prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, voditeljica poslijediplomskog doktorskog studija Društvo 

znanja i prijenos informacija, 

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

 

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

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

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

9. prof. dr. sc. Danica Škara, voditeljica poslijediplomskog studija Europski studiji: jezici i kulture u 

dodiru, 

 

Zapisnik vodi: 

Danijela Gašparović, prof., voditeljica Sluţbe 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 predlaţe sljedeće 

nadopune dnevnog reda: 

 

5a.   Imenovanje člana povjerenstva za ocjenu teme magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Graditeljsko nasljeđe - zajedničkog studija Arhitektonskog fakulteta u 

Zagrebu i Sveučilišta u Zadru (pravnog sljednika Filozofskog fakulteta u Zadru), 

 

5b.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu kvalifikacijskog rada Ivana IVANDE,  

       prof., studenta poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, 

 

5c.  Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog studija 

Kultura i turizam, 

 

5d.   Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Larisa BORIĆA pod naslovom 

„Renesansna skulptura i arhitektonska plastika u Zadru“, 

 

5e. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Draţenu ŢEPINI, studentu 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge i utvrđuje sljedeći   

 

D n e v n i   r e d: 

 

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

2009./2010., 
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2. Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marine 

KUZMANIĆ PETREŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura i društvo, pod 

naslovom "Postmodernističko shvaćanje identiteta u procesu globalizacije (s posebnim 

osvrtom na Hrvatsku)" i imenovanje stručnog povjerenstva za obranu magistarskog rada, 

 

3. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada Dajani ANTUNOVIĆ, studentici 

poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, 

 

4. Imenovanje voditelja i zamjenika voditelja poslijediplomskog doktorskog studija 

Humanističke znanosti, 

 

5. Ţalba studenata poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana, 

 

5a. Imenovanje člana povjerenstva za ocjenu teme magistarskog rada Josipa BOSNIĆA, studenta 

poslijediplomskog studija Graditeljsko nasljeđe - zajedničkog studija Arhitektonskog fakulteta 

u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru (pravnog sljednika Filozofskog fakulteta u Zadru), 

 

5b.  Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu kvalifikacijskog rada Ivana IVANDE,  

      prof., studenta poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, 

 

 5c. Odobrenje produljenja roka za predaju magistarskog rada studentima poslijediplomskog   

studija Kultura i turizam, 

 

      5d. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Larisa BORIĆA pod 

naslovom „Renesansna skulptura i arhitektonska plastika u Zadru“, 

 

 5e. Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Draţenu ŢEPINI, studentu 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

6. Prijedlog obrasca za prijavu teme disertacije, 

 

7. Razno. 

 

Ad 1.  

 Uz ispravak u ad 5a. (studentica poslijediplomskog studija iz jezikoslovlja, a ne Kultura i 

turizam), Vijeće jednoglasno prihvaća ovjerovljenje zapisnika IX. redovite sjednice Vijeća 

poslijediplomskih studija u akad. god. 2009./10.  

 

Ad 2.  

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izvješća Struĉnog povjerenstva za ocjenu 

magistarskog rada Marine KUZMANIĆ PETREŠ, studentice poslijediplomskog studija Kultura 

i društvo, pod naslovom "Postmodernističko shvaćanje identiteta u procesu globalizacije (s 

posebnim osvrtom na Hrvatsku)" i imenovanju struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog 

rada u sljedećem sastavu:  

 

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

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

2.  prof. dr. sc. Mislav Kukoĉ (Filozofski fakultet u Splitu) i  

3.  dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus u miru. 

Ad 3.  

Jednoglasno je donesena odluka o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog 

magistarskog rada do 30. rujna 2011. godine Dajani ANTUNOVIĆ, studentici poslijediplomskog 

studija iz knjiţevnosti. 

 

Ad 4.  

Na prijedlog Vijeća mentora poslijediplomskog sveuĉilišnog studija Humanističke 

znanosti, jednoglasno je donesena odluka o imenovanju prof. dr. sc. Emila Hilje za voditelja i 

doc. dr. sc. Nikole Vuletića za zamjenika voditelja studija. 
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Ad 5. 

Na temelju obrazloţenja prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića, po kojem studentima 

nisu promijenjeni, već samo objašnjeni uvjeti za stjecanje bodova, ţalba studenata 

poslijediplomskog doktorskog studija Arheologija istočnog Jadrana odbija se kao neutemeljena. 

 

Ad 5a. 

Na prijedlog Odjela za povijest umjetnosti jednoglasno je donesena odluka o imenovanju 

prof. dr. sc. Pavla Veţića za ĉlana struĉnog povjerenstva za ocjenu teme magistarskog rada 

Josipa BOSNIĆA, studenta poslijediplomskog studija Graditeljsko nasljeđe, pod naslovom 

"Kamena plastika na srednjovjekovnim građevinama u Splitu - Grbovi". Imenovano zajedniĉko 

struĉno povjerenstvo Sveuĉilišta u Zadru i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu tako ĉine: 

 

1. prof. dr. sc. Pavao Veţić (Sveuĉilište u Zadru) i 

2. doc. dr. sc. Nataša Jakšić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu). 

Ad 5b. 

Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju struĉnog povjerenstva za ocjenu i obranu 

kvalifikacijskog rada Ivana IVANDE,  prof., studenta poslijediplomskog studija iz knjiţevnosti, 

pod naslovom "Vezani stih u Krugovima". Imenovano struĉno povjerenstvo je u sljedećem 

sastavu:  

1. prof. dr. sc. Divna Mrdeţa Antonina (Sveuĉilište u Zadru), 

2. prof. dr. sc. Zoran Kravar (Filozofski fakultet u Zagrebu) i  

3. prof. dr. sc. Pavao Pavliĉić (Filozofski fakultet u Zagrebu). 

  

Za mentora pri izradi kvalifikacijskog rada imenuje se prof. dr. sc. Zoran Kravar. 

 

Ad 5c. 

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

donijelo odluku o odobrenju produţenja roka za predaju izraĊenog magistarskog rada do 30. 

rujna 2011. godine studentu DRAGUTINU KUŠIĆU. 

 

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

donijelo odluku o odobrenju obnavljanja prava studiranja studentici  DEBORI RADOLOVIĆ 

ponovnim upisom ĉetvrtog mentorskog semestra u akademskoj godini 2010./2011. (zimski 

semestar). 

 

Ad 5d. 

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

Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Larisa BORIĆA pod naslovom 

„Renesansna skulptura i arhitektonska plastika u Zadru“. 

 

Ad 5e. 

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

Odobrenje produljenja roka za predaju doktorskog rada Draţenu ŢEPINI, studentu 

poslijediplomskog studija Kultura i turizam, 

 

Ad 6. 

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju Prijedloga obrasca za prijavu teme 

disertacije. 

 

Ad 7. 

 Nema prijedloga za raspravu. 

 

 

 

Sjednica završena u 13.50 sati. 

 

 

           Zapisnik sastavila:       Predsjednik Vijeća poslijediplomskih studija: 

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


