
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 190. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 22. svibnja 2019. godine 

Ad 4. 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora 

u znanstvenog području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo na Katedri za rimsko 

pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

a) prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, predsjednica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

b) prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, članica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i 

c) prof. dr. sc. Željko Bartulović, član, Pravni fakultet u Rijeci 

Ad 5. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

a) prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

b) prof. dr. sc. Dionis Jurić, član, Pravni fakultet u Rijeci i 

c) prof. dr. sc. Siniša Petrović, član, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Ad 6. 

prof. dr. sc. Željko Bartulović, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Rijeci, ispunjava propisane uvjete za izbor u 

znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor prof. dr. sc. Željka Bartulovića u znanstveno 

zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polje pravo 

Ad 7. 

Za nositelje i sunositelje nastavnih predmeta Antidiskriminacijsko pravo, Europsko radno pravo i Pravo i 

personalizirana medicina na Poslijediplomskom doktorskom sveučilišnom studiju iz područja društvenih 

znanosti, polje pravo, imenuju se:  

1. Doc. dr. sc. Vanja Smokvina za sunositelja predmeta Antidiskriminacijsko pravo 

2. Doc. dr. sc. Adrijana Martinović za nositeljicu predmeta Europsko radno pravo i 

3. Izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić i doc. dr. sc. Adrijana Martinović za sunositeljice predmeta Pravo i 

personalizirana medicina. 

a) Usvaja se Odluka o raspisivanju natječaja za upis u doktorski studij.  

b) Prihvaća se preraspodjela obveza doktorandice Ane Jerčinović iz kasnijeg dijela studija u raniji dio studija.  

c) Prihvaća se promjena mentorice na seminarskom radu doktorandice Karle Kotulovski. Za novu mentoricu 

imenuje se doc. dr. sc. Adrijana Martinović.  

d) Prihvaća se promjena sumentora za doktorandicu Anu Lenu Hoffmann te se za sumentoricu imenuje izv. 

prof. dr. sc. Emilia Mišćenić.  

Odluke o doktorskom studiju čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani. 

Ad 8. 

Usvaja se Dopunjeni Plan izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta u Rijeci za 2019. godinu. 

Dopunjeni Plan izdavačke djelatnosti čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani. 

 


