
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa 183. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 11. rujna 2018. godine 

Ad 1. 
Jednoglasno  i bez primjedbi usvaja se zapisnik sa 182. sjednice Fakultetskog vijeća od 18. srpnja 2018. godine 

Ad 4. 
Dr. sc. Vanja Smokvina ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.   
Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Vanje Smokvine u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.  

Ad 5. 
Usvajaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo 
i Preddiplomski stručni studij – Upravni studij za ak. god. 2018./2019. godinu 
Detaljni izvedbeni nastavni planovi Katedra za povijest prava i države i Katedra za međunarodno i europsko 
privatno pravo usvojit će se na sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća.  
Usvajaju se satnice predavanja za akademsku 2018./2019. godinu.  

Ad 6. 
Stavlja se van snage Odluka o uvjetima po kojima student koji je upisao Integrirani preddiplomski i diplomski 
studij pravo u akademskoj  godini 2005./2006., 2006./2007.,i 2007./2008., i taj studij nije završio u roku od deset 
akademskih godina može nastaviti studirati na Pravnom fakultetu Rijeci, KLASA: 602-04//19-014/7, URBROJ: 
2170-57-04-01-16-4 od 21. rujna 2016. godine.  

Ad 7. 
Usvaja se Odluka o produženju roka za dovršetak studija za studente Specijalističkog diplomskog stručnog 
studija javne uprave koji su studij upisali u akademskoj godini 2015./2016. 
Odluka čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 8. 
Usvaja se odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priznavanju ECTS bodova pri upisu na doktorski studij 
Pravnog fakulteta u Rijeci.  
Odluka čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  
1. Dopušta se upis kandidatkinje Ane Jerčinović, 
2. Dopušta se upis kandidatkinje Karle Kotulovski,  
3. Kandidatkinji Lani Jurilj, prijava se odbacuje kao nepotpuna i 
4. Kandidatu Bartulu Marušiću prijava se odbacuje kao nepotpuna.  
Odluke o upisima čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuj u pismohrani.  

Ad 9. 
1. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja uz stjecanje ECTS bodova, pod nazivom „Pravo u 
medicini – modul 1: Osnove prava u medicini“. 
Prijedlog programa čini sastavni dio ove Odluke. 
2. Odluka s programom Cjeloživotnog obrazovanja prosljeđuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnji 
postupak. 
 
 


