Aktivnosti Pravnog fakulteta u Rijeci u 2019.
Ove godine organiziramo brojne domaće i međunarodne događanje na Fakultetu. Među
njima su projektne aktivnosti, konferencije, seminari, ljetne škole, tečajevi i drugo.
Sigurni smo da ćete pronaći nešto što će vas privući aktualnošću tema, mogućnošću
dijaloga sa stručnjacima i znanstvenicima i unaprjeđenjem svojih kompetencija u raznim
pravnim granama. Pozivamo vas da nam se pridružite!

11. siječnja

Novine u hrvatskom mirovinskom sustavu

Gostujuće predavanje gđa. Nada Rupčić, predstojnica Područne službe Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje u Rijeci, o hrvatskom mirovinskom sustavu na Pravnom
fakultetu u Rijeci namijenjeno je prvenstveno studentima završnih godina studija koji
uskoro ulaze u svijet rada. Tematski se doticalo izazova organizacije održivog i
pravednog mirovinskog sustava te praktičnih i zanimljivih informacija o novim izmjenama
i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koje su stupile na snagu s prvim danom
2019. godine.
27. veljače

Doktorska radionica: Pisanje znanstvenog rada na engleskom jeziku

U doktorskom, kao i u bilo kojem znanstvenom istraživanju, izuzetno su važne jezične
kompetencije. Kao znanstvenici trebamo poznavati načine izražavanja, ne samo na
materinjem, nego i na stranim jezicima. Posebno pravnicima, jezik je osnovno oruđe i o
sposobnosti izražavanja može ovisiti uspjeh istraživanja, baš kao i točnost udarca o loptu
u kriketu. Ova radionica namijenjena je osnaživanju kompetencija iz engleskog jezika.
18. ožujka

Europski parlament: glas građana u Europskoj uniji

Pravni fakultet u Rijeci u suradnji s Hanns-Seidel-Stiftungom organizira javnu raspravu o
ulozi Europskog parlamenta i važnosti izbora za Europski parlament, djelovanju i
učinkovitosti Europske unije u suočavanju s mnogobrojnim društvenim, ekonomskim i
političkim izazovima te položaju mladih u Europskoj uniji. Dio je to ciklusa predavanja i
rasprava ususret izborima za Europski parlament.
10.-12. travnja

XXV. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo – obveze –
postupak)

Međunarodni skup Pravnog fakulteta u Rijeci ove godine obilježava 25. obljetnicu
održavanja. Zahvaljujući čvrstim temeljima koje je postavio njegov pokretač, čije ime nosi
ovo savjetovanje, i potpori naših vjernih suorganizatora, Visokog upravnog suda
Republike Hrvatske i Hrvatske javnobilježničke komore, ono razvija okružje iskrenoga
kolegijalnog uvažavanja i dijaloga istaknutih pravnih teoretičara i praktičara. Nadamo se
da ćete se i ove godine priključiti velikom broju znanstvenika i stručnjaka iz raznih
područja prava kako bi raspravili aktualne pravne teme u ugodnom ambijentu istarskog
grada Poreča.
23.-26. travnja

Uvod u njemačko pravo/Einführung in das deutsche Recht

Pravni fakultet u Rijeci uz potporu Hanns-Seidel-Stiftunga organizira cjeloživotno
obrazovanje iz područja njemačkog prava na njemačkom jeziku. I ove godine predavač
je njemački profesor Gerald G. Sander, Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg.
24. travnja

The shift to qualified majority voting in tax matters: enhancing European
democratic legitimacy

Pravni fakultet u Rijeci u suradnji s Hrvatskom udrugom za poredbeno pravo organizator
je niza predavanja pod nazivom Riječka predavanja iz usporednog prava. Ovo 25. u nizu
predavanja održat će profesor Pasquale Pistone koji je akademski direktor IBFD-a.
Također je nositelji Jean Monnet katedre iz poreznog prava i politike na Sveučilištu
ekonomije i poslovanja WU Vienna kao i profesor poreznog prava na Sveučilištu u
Salernu.

25. travnja

2. riječki dan poreznog prava – Međunarodni znanstveni kolokvij "Aktualna
pitanja poreznog prava u usporednom i EU kontekstu" / 2nd Rijeka Tax
Law Day – International Colloquium "Tax law: recent developments from a
comparative and EU perspective"
Nastavljajući tradiciju započetu prošle godine, Pravni fakultet u Rijeci 25. travnja 2019.
opet organizira akademski događaj u cijelosti posvećen poreznom pravu. Glavno će
izlaganje na ovom skupu održati prof. dr. Pasquale Pistone (IBFD) na temu aktualnosti
pri oporezivanju digitalne ekonomije. Niz drugih, recentnih pitanja važnih u kontekstu
usporednog prava te poreznog prava Europske unije biti će dotaknuto u izlaganjima
stručnjaka iz redova akademske zajednice te poreznih praktičara. Skup je prije svega
namijenjen službenicima poreznih tijela, sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova,
odvjetnicima, poreznim savjetnicima, korporativnim pravnicima te svim drugim
stručnjacima koji se u svakodnevnoj praksi susreću s primjenom poreznog prava.

26. travnja

Current Issues of Coordination of Family Benefits

Ovo je jednodnevni međunarodni seminar o otvorenim pitanjima koordinacije obiteljskih
davanja u Europskoj uniji, koji se financira iz projekta ErasmusPlus Jean Monnet Module
EU Social Security Law.
17. svibnja

Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz 2019.: Osvrt na neka nova
rješenja

Povodom stupanja na snagu najnovijih izmjena i dopuna Pomorskog zakonika Zavod za
pomorsko i prometno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci u suradnji s Hrvatskim društvom
za pomorsko pravo organizira ova okrugli stol posvećen najnovijim zakonskim
rješenjima. Skup programski obuhvaća tri tematska panela kao osvrt na pojedina
zakonska rješenja. U okviru pojedinih panela održat će se uvodna izlaganja te rasprava.
U programu skupa sudjelovat će predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i
infrastrukture, te članovi Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Zavoda za pomorsko i
prometno pravo koji su aktivno sudjelovali na izradi prijedloga izmjena i dopuna
Pomorskog zakonika.
26. svibnja
– 2. lipnja

30.-31. svibnja

Studijski posjet njemačkih studenata

Studenti Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg posjetit će
Pravni fakultet u Rijeci. U okviru toga tjedna bit će također organizirani posjeti sudovima i
drugim tijelima te jednodnevni seminar pod nazivom Herausforderungen der
europäischen Integration aus deutscher und kroatischer Sicht koji će se baviti izazovima
europske integracije s njemačkog i hrvatskog gledišta.

PSEFS Expert Meeting and Public Conference

U okviru projekta Personalized Solution in European Family and Succession Law
(Personalizirana rješenja u europskom obiteljskom i nasljednom pravu) – PSEFS, koji je
sufinanciran sredstvima iz programa Justice, Fakultet organizira skup stručnjaka i javnu
konferenciju kako bi se razmotrile ključne teme iz područja obiteljskog i nasljednog prava
država članica i utvrdili moguća dvojbena pitanja u primjeni dvaju uredbi Europske unije
koje se odnose na imovinske odnose bračnih drugova i registriranih partnera te Uredbe o
nasljeđivanju. Skup je namijenjen sucima, odvjetnicima, javnim bilježnicima,
znanstvenicima i svima koji se u svojem radu susreću s imovinskopravnim pitanjima u
obitelji.
5. lipnja

Konferencija povodom otvaranja projekta PROVIDENTIA STUDIORUM
IURIS Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u
Hrvatskoj

Pravni fakultet u Rijeci nositelj je projekta „Providentia studiorum iuris – Unaprjeđenje
kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj“, a partneri su Pravni fakultet u
Zagrebu, Pravni fakultet u Splitu i Pravni fakultet u Osijeku. Navedeni projekt u
vrijednosti od 3.543.935,40 kn započeo je 27. ožujka 2019. godine i trajat će do 26.
ožujka 2022. godine te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europskog
socijalnog fonda. Na uvodnoj konferenciji članovi projektnog tima će predstaviti ciljeve i
svrhu projekta, a predstavnici Ministarstva uprave, Županije primorsko-goranske, Grada

Rijeke, Visokog upravnog suda, Riječkog odvjetničkog zbora i Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, Regionalnog ureda Rijeka govorit će o važnosti sinergije akademske
zajednice, državnih institucija, gospodarstva i ostalih dionika iz svijeta rada za pravno
obrazovanje.
10. lipnja

4. riječki dan EU sportskog prava "Pravni okvir nogometnih posrednika aspekti arbitraže i sankcioniranja"/4th Rijeka EU Sports Law Day "Legal
Framework of Football Intermediaries – Aspects of Arbitration and
Sanctioning System"
Nastavljajući uspješni niz, Pravni fakultet u Rijeci i 2019. organizira dan sportskoga
prava. Ovaj međunarodni skup je dio aktivnosti u okviru projekta ErasmusPlus pod
nazivom Promoting and supporting good governance in the European football agents
industry.

12. lipnja

Sportska diplomacija – primjeri dobre prakse

Ovu međunarodnu znanstvenu konferenciju organizira Pravni fakultet u Rijeci pod
pokroviteljstvom i u suorganizaciji sa Središnjim državnim uredom za šport RH. Riječ je
oaktivnosti u okviru projekta Promoting a strategic approach to EU sports diplomacy,
sufinanciranog sredstvima ErasmusPlus.
srpanj

ELESS 2019: European Law and Economics Summer School

Obilježavajući ujedno 5 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Pravni fakultet
Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu, Opatija, i uz
potporu Hanns-Seidel-Stiftunga pokreće ljetnu školu iz europskog prava i ekonomije. Na
predavanjima i radionicama polaznici slušaju i raspravljaju o brojnim aktualnim temama
iz ovih područja istovremeno uživajući u blagodatima ribarskog mjestašca Ike.
rujan

Ljetna škola ljudskih prava 2019.

Potvrđujući svoju specijalizaciju u pitanjima ljudskih prava, od 2009. godine Pravni
fakultet u Rijeci organizira ovu ljetnu školu u privlačnom i mirnom okruženju Novog
Vinodolskog. Polaznici ljetne škole mogu se upoznati s najnovijim otvorenim problemima
i tendencijama u ovom pravnom području izmjenjujući iskustva i stavove s kolegama iz
regije.
listopad

Uvod u proučavanje talijanskog prava/Introduzione allo studio del diritto
italiano

Na tragu svoje usporednopravne orijentacije, petu godinu zaredom Pravni fakultet u
Rijeci omogućava cjeloživotno obrazovanje iz talijanskog prava. Pozvani profesori s
nekoliko sveučilišta u Italiji održavaju intenzivna predavanja na talijanskom jeziku za
polaznike pravne i drugih struka, uključujući talijaniste.
18.-19. listopada

6. međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević

Ova već tradicionalna međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Pravnog
fakulteta u Rijeci, u svojem šestom po redu izdanju bavi se temom prava intelektualnog
vlasništva u na jedinstvenom (digitalnom) tržištu, s naglaskom na europsko autorsko i
žigovno pravo i ostvarivanje sudske zaštite prava intelektualnog vlasništva. Uz
suorganizaciju Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i
Hrvatske udruge za poredbeno pravo, te uz financijsku potporu Uredba Europske unije
za intelektualno vlasništvo, konferencija će okupiti istaknute domaće i strane stručnjake i
znanstvenike.
25. listopada

Digitalna transformacija – društveni i tehnološki aspekti

Pravni fakultet u Rijeci i Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti organiziraju ovu
međunarodnu znanstvenu konferenciju u sklopu projekta UNIRI „Pravni aspekti digitalne
transformacije“. Konferencija će okupiti istaknute domaće i strane stručnjake koji će s
interdisciplinarnog stajališta raspravljati o teoretskim i praktičkim aspektima digitalne
transformacije društava.
listopad/studeni

Okrugli stol o pravnim aspektima restrukturiranja trgovačkih društava

Pravni fakultet u Rijeci organizira ovaj okrugli stol u sklopu projekta UNIRI „Pravni
aspekti restrukturiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog

upravljanja“, uz potporu Zavoda za pravo društava i financijsko pravo. Ona predstavlja
nastavak uspješnog niza rasprava iz teme restrukturiranja provedenih na skupovima i
okruglim stolovima organiziranih u okviru netom završenog četverogodišnjeg projekta
HRZZ-a.
22. studenoga

Metodologija i poredbeno pravo

Ova međunarodna znanstvena konferencija u suorganizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci i
Hrvatske udruge za poredbeno pravo okupit će članove akademske zajednice iz
Hrvatske i inozemstva koji će raspravljati o suvremenim pitanjima metodologije
znanstvenog istraživanja u društvenim znanostima i ulozi i pristupima poredbenopravne
metode.

