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UVOD U PROUČAVANJE TALIJANSKOG PRAVA
OSNOVE TALIJANSKOG PRIVATNOG PRAVA
Drugi stručni tečaj Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
na talijanskom jeziku
Prodekan za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci poziva studente
koji se osnovno služe talijanskim jezikom na drugi stručni tečaj «Uvod u proučavanje
talijanskog prava». Tečaj će voditi prof. dr. Romana Pacia (Sveučilište u Trstu), prof. dr.
Francesca Fiorentini (Sveučilište u Trstu) i prof. dr. Anna Zilli (Sveučilište u Udinama),
u suradnji s dr. sc. Sandrom Winkler, višom asistenticom na Katedri za obiteljsko pravo
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tečaj će biti organiziran kroz 7/8 sati predavanja (u
cijelosti na talijanskom jeziku), a studenti će za pohađanje dobiti Uvjerenje o pohađanju
tečaja, koje će izdati Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Tečaj je besplatan, a održat će se u tjednu od 25. do 29. svibnja 2015., u poslijepodnevnim
satima, prema naknadno objavljenom rasporedu. Pozivaju se studenti druge i viših godina
Integriranog diplomskog studija prava, koji smatraju da mogu pratiti predavanja na
talijanskom jeziku da se do 15. svibnja 2015. prijave na adresu elektroničke pošte:
swinkler@pravri.hr. U prijavi je potrebno tek osnovno naznačiti način na koji je student učio
talijanski jezik (primjerice, u osnovnoj ili srednjoj školi, tečaju, privatnoj školi, ljetnoj školi,
konverzacija), bez prilaganja posebne dokumentacije.
Osnovni sadržaj tečaja ove će godine obuhvaćati razne aspekte povijesnog razvoja
talijanskog privatnog prava, analizu strukture talijanskog građanskog zakonika (Codice civile)
i ostalih pravnih izvora nacionalnog i europskog zakonodavstva, koji kontinuirano nameću
promjene i nova promišljanja talijanskih privatnopravnih rješenja. Nadalje, tečaj će obuhvatiti
analizu nekoliko pojedinačnih privatnopravnih instituta, kao i opći pogled na strukturu radnog
prava u kontekstu talijanskog građanskog zakonika (Codice civile). Tečaj je zamišljen i kao
prigoda za usavršavanje stručne pravne terminologije talijanskog jezika.

Izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas
Prodekan za međunarodnu suradnju
U Rijeci, 26. ožujka 2015.

