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Ad 3. 

(1) Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Pravo europskih integracija“. Prijedlog Izmjena i dopuna studijskog programa čini sastavni dio ove 
Odluke. 

(2) Odluka s Izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Pravo 
europskih integracija“ prosljeđuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnji postupak. 

Izmjene i dopune studijskog programa čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohranu.  
Ad 4. 

(1) Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog učenja, bez stjecanja ECTS bodova, pod nazivom „EU Law 
and Economy Summer School (ELESS)“.  
Prijedlog programa čini sastavni dio ove Odluke. 

(2) Odluka s programom cjeloživotnog učenja prosljeđuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnji 
postupak. 

Program cjeloživotnog učenja čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohranu.  
Ad 5. 

1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Vanje Smokvina za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.  
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:  
2.1. prof. dr. sc. Željko Potočnjak, predsjednik, Pravni fakultet u Zagrebu,  
2.2. prof. dr. sc. Mario Vinković, član, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku  i 
2.3. prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, član, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.  

Ad 6. 
Raspisuje se natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo 
čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i akademski naziv doktor pravnih znanosti (dr. sc.).  
Tekst natječaja čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 7. 
a) Usvaja se polugodišnje Izvješća doktorandice Suzane Audić Vuletić za razdoblje od 2.10.2017. do 23. 

2. 2018.  
Izvješća doktorandice čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohranu. 

Ad 8. 
1. Usvajaju se  izvješća mentora o radu asistenata i znanstvenih novaka te su pozitivno  ocijenjeni sljedeći 

suradnici: 
− Danijela Vrbljanac 
− Stjepan Gadžo 
− Matija Miloš 
− Aleksandra Popovski 
− Ivan Rubinić  
− Mariza Menger 
− Ines Matić 

2. Izvješće za znanstvenu novakinju Nikolinu Grković odgađa se za narednu sjednicu Fakultetskog vijeća. 
3. Usvajaju se izvješća  i ocjene mentora o njihovom  radu.  
Izvješća čini sastavni dio ovog zapisnika te se pohranjuje u pismohranu.  

Ad 9. 
I. Imenuju se članovi u Stegovno povjerenstvo za studente iz redova nastavnika i studenata (točka I. 

podtočka 2. i 3. Odluke od 8. prosinca 2015.) i to: 
2. prof. dr. sc. Dionis Jurić (umjesto doc. dr. sc. Vanje Smokvine), zamjenik članice izv. prof. dr. 
sc. Marissabell Škorić i  
3. Mateo Matijević, student, zamjenik članice Pauline Ostojić.  

II. Mandat imenovanim zamjenicima traje do 8. prosinca 2018. godine. 
Ad 10. 

1. Raspisuje se natječaj za izbor 2 (dva) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, grana europsko privatno pravo 
na Katedri za europsko privatno pravo.  
            1.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

1.2.1. izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci,    
1.2.2. prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, članica, sutkinja Općeg suda Europske unije,  
1.2.3. prof. dr. sc. Siniša Petrović, član, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
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2.  Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, grana europsko javno pravo na 
Katedri za europsko javno pravo.  
            2.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

      2.1.1.  prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, predsjednica, Pravni fakultet Rijeka,  
      2.1.2.  prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet Rijeka i  
      2.1.3.  prof. dr. sc. Tamara Perišin, članica, Pravni fakultet Zagreb.  
3. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, grana građansko pravo i 
građansko procesno pravo na Katedri za građansko pravo.  
            3.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

      3.1.1.  prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, predsjednik, Pravni fakultet Rijeka,  
      3.1.2.  prof. dr. sc. Vlado Belaj, član, Pravni fakultet Osijek i  
      3.1.3.  prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, članica, Pravni fakultet Rijeka.  
4. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto (50% od 

punog radnog vremena) redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, 
znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko postupovno pravo. 
    4.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
       4.1.1. prof. dr. sc. Eduard Kunštek, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci,  
       4.1.2. prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, član, Pravni fakultet u Zagrebu i  
       4.1.3. prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci.  
 
 


