IZVADAK IZ ZAPISNIKA
sa 202. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 15. srpnja 2020. godine
Ad 4a
Odluku
a) Usvaja se izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijava za izbor dekana od 13. srpnja 2020. godine.
b) Utvrđuje se da je u roku stigla samo jedna prijava za dekana i to prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić.
Ad 4b
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje glasovanja za izbor dekana Pravnog fakulteta u Rijeci u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, predsjednica
2. Dr. sc. Matija Miloš, član
3. Ivan Budisavljević, član, student
Ad 4c
Odluku
Na temelju rezultata provedenog glasovanjem za dekanicu Pravnog fakulteta u Rijeci za mandatno razdoblje od
01. listopada 2020. do 30. rujna 2023. godine izabrana je prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić.
Ad 5.
Odluku
a) Usvaja se satnica za ak. god. 2020./2021. za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
b) Usvaja se satnica za ak. god. 2020./2021. za preddiplomski Stručni studij - Upravni studij.
Ad 6.
Odluku
Usvaja se Izvedbeni nastavni plan Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave za akademsku
godinu 2020/2021.
Ad 7.
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u području
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za strane jezike.
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:
a)
doc. dr. sc. Martina Bajčić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci,
b)
izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, članica, Filozofski fakultet u Rijeci i
c)
doc. dr. sc. Anita Memišević, članica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Ad 8.
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u
znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija, na
Katedri za ekonomske znanosti.
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:
a) doc. dr. sc. Pavle Jakovac, predsjednik, Ekonomski fakultet u Rijeci,
b) prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević, članica, Pravni fakultet u Rijeci i
c) doc. dr. sc. Stjepan Gadžo, član, Pravni fakultet u Rijeci.

