
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 203. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 9. rujna 2020. godine  
 

Ad 4. 

O d l u k u 

Za člana Senata Sveučilišta u Rijeci bira se prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, dekanica, za mandatno razdoblje od 

1. listopada 2020. do 30. rujna 2023. godine. 

Ad 5. 

O d l u k u 

Za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2023. godine biraju se: 

 

1. Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, za prodekanicu za sveučilišni studij 

2. Prof. dr. sc. Ivana Kunda, za prodekanicu za znanost 

3. Prof. dr. sc. Dario Đerđa, za prodekana za poslovne odnose 

4. Doc. dr. sc. Sandra Winkler, za prodekanicu za međunarodnu suradnju 

5. Doc. dr. sc. Vanja Smokvina, za prodekana za stručni studij. 

Ad 6. 

O d l u k u 

O produženju roka za dovršetak studija za studente Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji 

su studij upisali akademske godine 2017./2018. 

Rok za dovršetak studija produžava se do 30. rujna 2021. godine bez plaćanja dodatne školarine. 

Studentima Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su Studij upisali prije akademske 

godine 2017./2018. na njihov zahtjev dopustit će se polaganje preostalih ispita, izvršenje seminarskih obveza te 

izrada i obrana završnog rada u sljedećoj akademskoj godini uz plaćanje školarine za akademsku godinu.  

Ad 7. 

O d l u k u 

Ivana Edmonds, bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača na Katedri za strane jezike u području 

humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika. 

Ad 8. 

O d l u k u 

Martina Tičić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

polje pravo, na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo.  

Ad 11. 

O d l u k u 

Usvaja se Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical). 

 


