IZVADAK IZ ZAPISNIKA
sa 201. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 15. lipnja 2020. godine

Ad 4.
Odluku
Usvajaju se nastavni planovi za akademsku godinu 2020./2021. za:
a) Sveučilišni studij Pravo
b) Stručni studij – Upravni studij
Nastavni planovi svih studija čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohrani.
Ad 5.
Odluku
Raspisuje se natječaj za zapošljavanje jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u
znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo, u
svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme u predvidivom
trajanju do četiri (4) godine.
2. Imenuje se stručno Povjerenstvo u sastavu:
2.1. prof. dr. sc. Ivana Kunda, predsjednica
2.2. prof. dr. sc. Eduard Kunštek, član
2.3. izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić, članica.
Ad 6.
Odluku
Pravni fakultet u Rijeci predlaže izv. prof. dr. sc. Emiliju Mišćenić za kandidata za dodjelu godišnje nagrade Ivan
Filipović, zbog posebnog doprinosa i znanstveno obrazovnih postignuća u visokom školstvu u 2019. godini.
Ad 7.
Odluku
Imenuju se izvršni urednici Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kako slijedi:
1. Doc. dr. sc. Mihaela Braut Filipović i
2. Dr. sc. Mariza Menger.
Ad 8.
Odluku
Imenuje se Izborno povjerenstvo Pravnog fakulteta u Rijeci za provedbu studentskih izbora koji će se održati po
uspostavljanju propisanih uvjeta s obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu pojavom korona virusa COVID19, u sastavu:
1.
Doc. dr. sc. Dejan Bodul, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, zamjenik
2.
Doc. dr. sc. Sanja Grbić, članica, doc. dr. sc. Marko Mrakovčić, zamjenik
3.
Matko Anić, član, student, Filip Bijelić, zamjenik, student
4.
Ivana Šimunović, članica, studentica, Barbara Francišković, zamjenica, studentica
5.
Marta Mihelčić, članica, studentica, Patricia Mrmić, zamjenica, studentica

