
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 197. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 22. siječnja 2020. godine  
 

  
Ad 4. 

O d l u k u 

Dr. sc. Ivana Kunda, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo na Katedri 

za međunarodno i europsko privatno pravo.  

Ova odluka podliježe potvrdi od Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 5. 

O d l u k u  

1. Usvajaju se izmjene i dopune poslijediplomskog specijalističkog studija Financijsko pravo trgovačkih društava. 

2. Izmjene i dopune studijskog programa čine sastavni dio ove Odluke. 

3. Odluka s Izmjenama i dopunama poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija 

Financijsko pravo trgovačkih društava prosljeđuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnji postupak. 

Ad 6. 

O d l u k u 

1. Dopušta s upis kandidata Mattea Cvenčeka na poslijediplomski doktorski studij. 

2. Usvaja se zahtjev Damire Delost za mirovanjem studijskih obveza u zimskom semestru akademske 

2019./2020. godine.   

3. Prihvaća se prijava teme doktorskog rada Armanda Demarka  „Odgovornost države za štetu prouzročena 

radom sudova u hrvatskom, europskom i poredbenom pravu“ te se imenuje Povjerenstvo za ocjenu javne 

obrane teme u sastavu:  

a) prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet u Rijeci,  

b) prof. dr. sc. Silvija Petrić, Pravni fakultet u Splitu i 

c) prof. dr. Damjan Možina, Pravni fakultet u Ljubljani. 

Ad 7. 

O d l u k u  

Imenuju se novi članovi za sljedeća Povjerenstva: 

1) Povjerenstvo za studijski boravak:  

a) izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda, predsjednica  

b) prof. dr. sc. Budislav Vukas, član 

2) Povjerenstvo za međunarodnu suradnju: 

a) doc. dr. sc. Sandra Winkler, predsjednica 

3) Povjerenstvo za izmjene i dopune studijskih programa Pravo europskih integracija: 

a) prof. dr. sc. Ana Pošćić, predsjednica  

Ad 8. 

         O d l u k u 

Ani Jerčinović, asistentici na Katedri za upravno pravo, odobrava se plaćeni dopust u svrhu studijskog  boravka 

na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija.  

Plaćeni dopust imenovana će koristiti u razdoblju od 17. veljače 2020. do 17. svibnja 2020. godine. 

Ad 9. 

O d l u k u  

Dr. sc. Ana Pošćić, izvanredna profesorica, bira se za predstojnicu Katedre za europsko javno pravo. 

               Ad 10. 

Prodekan za stručni studij, doc. dr. sc. Vanja Smokvina, izradio je Analizu podataka o zapošljivosti studenata 

prava i Analizu prijava za upis, broja studenata i ispis studenata. Na temelju podataka koje dobio iz HZZ-a.  

 


