PROGRAM RADA ZAVODA ZA KAZNENE ZNANOSTI
PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
U radu Zavoda za kaznene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u koji su uključeni
nastavnici s Katedre za kazneno pravo i Katedre za kazneno postupovno pravo: prof. dr. sc.
Velinka Grozdanić, prof. dr. sc. Petar Veić, izv. prof. dr. sc. Marissabell Škorić, doc. dr. sc.
Dalida Rittossa i doc. dr. sc. Igor Martinović, posebna pozornost posvetit će se realizaciji
sljedećih aktivnosti:
- unapređivanju suradnje sa srodnim zavodima i katedrama pravnih fakulteta u zemlji i
inozemstvu;
- razvoju različitih oblika suradnje s pravosudnim tijelima RH (općinski i županijski sudovi te
Vrhovni sud, državna odvjetništva) sudjelovanjem u zajedničkom nastavnom (vježbe za
studente organizirane na fakultetu ili sudu), znanstvenom (provođenje zajedničkih
istraživanja) i stručnom radu (rad na nacrtima zakona, organiziranje zajedničkih skupova itd.);
- izradi znanstvenih i stručnih ekspertiza, elaborata i projekata iz područja kaznenih znanosti
- sudjelovanje u organiziranju seminara, savjetovanja i tematskih skupova iz područja
kaznenih znanosti;
- uključivanju Zavoda u daljnji razvoj poslijediplomskog specijalističkog studija
„Kriminalističko istraživanje“ na Sveučilištu u Rijeci. U tom smislu će se poticati suradnja
sastavnica Sveučilišta koje mogu svojim znanstvenicima i opremom doprinijeti poboljšanju
Studija. Zavod će inicirati raspravu o statusu kriminalistike kao znanstvene discipline u
postojećoj klasifikaciji znanosti, osobito u svjetlu mogućnosti njene pripadnosti grani kazneno
pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija;
- jačanju postojeće i uspostavljanju nove suradnje s pojedinim ustanovama u svrhu potpunije
edukacije studenata kroz terensku nastavu (psihijatrijske ustanove, kazneni zavodi, odgojni
centri za djecu i maloljetnike);
- ažuriranju bibliotečnog fonda Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci iz svih predmeta koji
pripadaju kaznenim znanostima;
- razvijanju suradnje s poslovnim subjektima tzv. privatne sigurnosti. U tom smislu postoje
kontakti s organizacijama privatne sigurnosti koji iskazuju interes za suradnju u području
organizacije stručnih skupova i stručne obrade specifičnih pravnih pitanja iz njihova područja
rada;
- u svrhu poticanja interdisciplinarnosti, razmatranju mogućnosti za ustrojavanje
poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja zaštite prava osoba s duševnim
smetnjama i doktorskog studija iz područja kriminalističkog istraživanja;
- obavljanju i drugih aktivnosti vezanih uz unapređivanje kvalitete nastave, znanstvenog i
stručnog rada.

