
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 212. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 14. srpnja  2021. godine  
 

Ad. 5. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

Usvajaju se  Izvedbeni nastavni planovi za 2021./22. godinu kako slijedi: 

a) Izvedbeni nastavni plan za 2021./22 za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij                      

pravo   i 

b) Izvedbeni nastavni plan za 2021./22 za preddiplomski stručni studij – Upravni studij. 

Izvedbeni nastavni planovi čine sastavni dio Zapisnika i pohranjeni su u arhivu. 

Ad. 6. 

Fakultetsko vijeće temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

Usvajaju se satnice za 2021/22. godinu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo i  za 

preddiplomski stručni studij – Upravni studij. 

Ad. 7. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i doc. dr. sc. Stjepan Gadžo Imenuju se sunositeljima na predmetu 

„Javnoprivatno partnerstvo i modeli financiranja“ na Poslijediplomskom specijalističkom sveučilišnom studiju 

Financijsko pravo trgovačkih društava. 

Ad. 8. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Daria Đerđe za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u 

trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Boris Ljubanović, predsjednik, Pravni fakultet u Osijeku, 

 2.2 prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad. 9. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Nataše Žunić Kovačević za izbor u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, predsjednik, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.2 prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci,  

 2.3 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad. 10. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Emilije Mišćenić za izbor u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Mirela Župan, članica, Pravni fakultet u Osijeku. 

Ad. 11. 

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Dr. sc. Marissabell Škorić, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno 

zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za kazneno 

pravo. 

Ova odluka podliježe potvrdi Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

 


