
 
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 196. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 6. prosinca 2019. godine  
 

Ad 5. 

Dr. sc. Maša Marochini Zrinski  ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene 

suradnice. 

 Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Maše Marochini Zrinski u znanstveno zvanje 

više znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje pravo. 

Ad 6. 

O d l u k u 

o dopuni Pravnika o stegovnoj odgovornosti studenata 

U članku 3. stavak 2. Pravilnika iza točke p. (Teži stegovni prijestupi) dodaje se nova točka r. koja glasi:  

„Snimanje i fotografiranje za vrijeme održavanja predavanja, vježbi, seminara i drugih oblika nastave bez 

suglasnosti nastavnika“. 

Prijedlog Odluke čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani. 

Ad 7. 

Usvaja se izmijenjeni akademski kalendar za 2019./2020. godinu.  

Izmijenjeni akademski kalendar čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 8. 

a) o imenovanju članova Povjerenstva vanjskih dionika na doktorskom studiju te je objavljena na mrežnim 

stranicama Fakulteta: https://www.pravri.uniri.hr/files/studiji/doktorski/Odluka-povjerenstvo-vanjskih-

dionika.pdf. 

b) na PSSS Financijsko pravo trgovačkih društava te je objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta: 

https://www.pravri.uniri.hr/hr/studiji/fptd.html.  

Prijedlozi Odluka s popisom vanjskih dionika čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohrani. 

Ad 9. 

Imenuje se povjerenstvo za izmjene i dopune studijskog programa PSSS Pravo europskih integracija u sastavu: 

1. prof. dr sc. Vesna Crnić-Grotić 

2. izv. prof. dr. Ivana Kunda 

3. izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić 

4. doc. dr. sc. Sandra Winkler 

5. doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić 

6. doc. dr. sc. Adrijana Martinović  

7. Ivana Zorić, sutkinja Općinskog suda u Zagrebu privremeno upućena na rad u Vrhovnom sudu RH u 

Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava  

                                                                       Ad 10. 

                                                                    O d l u k u 

                                      o dodijeli znanstvenih nagrada za 2018. godinu 

a) U kategoriji znanstvene izvrsnosti nagrada se dodjeljuje prof. dr. sc. Editi Čulinović-Herc.  

b) U kategoriji najboljeg znanstvenog rada u stranom časopisu nagrada se dodjeljuje doc. dr. sc. Vanji 

Smokvina.  

II. Na temelju članka 58. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci te članka 2. Pravilnika o nagrađivanju studenata 

dodjeljuje se   

NAGRADA DEKANICE 

a) Za postignuti uspjeh na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prava u ak. 

god. 2018/2019., (popis studenata u privitku odluke). 

b) Za postignuti uspjeh na Preddiplomskom stručnom studiju Upravni studij u ak. god. 2018./2019. (popis 

studenata u privitku odluke). 

c) Za doprinos promociji Pravnog fakulteta u Rijeci tijekom akademske 2018./2019.  godine dodjeljuje se 

posebna nagrada predsjedniku Studentskog zbora i članu ELSA Hrvatska Alexu Sundaću. 

  

Studentima dobitnicima nagrade Dekanice bit će uručena i potvrda i novčani dar u iznosu od 300,00 kuna.  

Odluka o dodijeli nagrada Dekanice čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohrani.  
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