
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 193. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 16. rujna 2019. godine 
 

 
Ad 4 . 

Dr. sc. Igor Martinović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.   

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Igora Martinovića u znanstveno zvanje 

višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 

Ad 5. 

1. Usvaja se Izvješće stručnog povjerenstva (klasa: 131-02/19-01/18, urbroj: 2170-57-01-19-5 od 6. rujna 2019.) 

u kojem je utvrĎeno da izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda ispunjava kriterije za ranijim raspisivanjem natječaja  (prije 

isteka roka od 5 godina) za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u 

znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za europsko i meĎunarodno privatno pravo. 

2. Izvješće stručnog povjerenstva čini sastavni dio ove odluke. 

Ad 6. 

1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Martine Bajčić, docentice Pravnog fakulteta u Rijeci, u znanstveno 

zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija. 

2. Dokumentacija vezana za izbor prosljeĎuje se  Filozofskom fakultetu u Rijeci,  kao ovlaštenoj 

znanstvenoj organizaciji na daljnji postupak.  

3. Sugeriraju se članovi Stručnog povjerenstva u sastavu:  

3.1. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, predsjednica, Filozofski fakultet u Rijeci, 

3.2. prof. dr. sc. Marija Brala-Vukanović, članica, Filozofski fakultet u Rijeci i 

3.3. prof. dr. sc. Maja Bratanić, članica, umovljenica Hrvatskog instituta za jezik i 

      jezikoslovlje, Zagreb. 

Ad 7. 

Usvajaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo 

i Preddiplomski stručni studij - Upravni studij za ak. god. 2019./2020. godinu 

Detaljni izvedbeni nastavni plan Katedre za rimsko privatno pravo s integriranog studija te Pravo javnih 

službenika, Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora te Financijski menadžment sa stručnog studija usvojit će se na 

sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća.  

Ad 8. 

Usvajaju se satnice za akademsku 2019./2020. godinu.  

Ad 9. 
l. Usvajaju se izmjene i dopune studijskog programa Specijalističkog diplomskog stručnog 

studija javne uprave. 

 

2.  Odluka  s  Izmjenama  i  dopunama  studijskog  programa  Specijalističkog  diplomskog 

stručnog studija javne uprave prosljeĎuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnji postupak. 

Izmjene i dopune studijskog programa čine sastavni dio ovog zapisnika te se pohranjuje u pismohranu.   

Ad 10. 

1. Dopušta se upis Sare Madžarov Matijević u drugi (II.) od ukupno šest (VI.) semestara, s početkom studija u 

zimskom semestru akademske godine 2019./2020. 

2. Za mentora imenuju se prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc i prof. dr. sc. Dionis Jurić. 

Ad 11. 

a) Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja,uz stjecanje 4 ECTS boda,  pod nazivom 

„Pravo i sport“. 

b) Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja, uz stjecanje 3 ECTS boda,  pod nazivom 

„Uvod u proučavanje talijanskog prava“. 

Oba programa cjeloživotnih obrazovanja prosljeĎuje se Sveučilištu u Rijeci  na daljnji postupak. 

Programi čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohrani.  

Ad 12. 

Za člana Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studiranja Sveučilišta u Rijeci 

predložena je doc. dr. sc. Sandra Winkler.  

  
 


