
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 215. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 22. prosinca 2021. godine  
 

Ad 5. 

Na temelju članka 8. Pravilnika  o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Pravnog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci donijelo je  

O d l u k u 

Imenuju se članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić, predstavnica nastavnika 

2. Izv. prof. dr. sc. Petra Perišić, predstavnica nastavnika 

3. Tanja Kruneš Peričić, univ. spec. iur., predstavnica administrativnog osoblja.   

Imenovani članovi biraju se na vrijeme od tri godine, do 22. prosinca 2024. godine. 

Ad 6. 

Na temelju članka 8. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata i članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

I. Imenuje se Stegovno povjerenstvo za studente i njihovi zamjenici u sastavu: 

 1. prof. dr. sc. Marissabell Škorić, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Igor Martinović, zamjenik 

 2. izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta, članica, doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, zamjenica 

 3. Patrik Božičević, student, član, Eugenia Berčić, studentica, zamjenica 

II. Imenuje se Žalbeno stegovno povjerenstvo za studente i njihovi zamjenici u sastavu: 

 1. izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, predsjednica, prof. dr. sc. Petar Veić, zamjenik 

 2. prof. dr. sc. Anamari Petranović, članica, izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski,  zamjenica 

 3. izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa, članica, doc. dr. sc. Stjepan Gadžo, zamjenik 

 4. doc. dr. sc. Adrijana Martinović, članica, prof. dr. sc. Budislav Vukas, zamjenik 

 5. Andrej Popović, student, član, Ena Vlahović, studentica, zamjenica 

III. Mandat članovima i zamjenicima iz točke I. i točke II. traje do 22. prosinca 2024. godine. 

Ad 7. 

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. Gabrijele Mihelčić 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. Zvonimir Slakoper, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Tatjana Josipović, članica, Pravni fakultet u Zagrebu. 

 2.3 prof. dr. sc. Eduard Kunštek, član, Pravni fakultet u Rijeci. 

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 izv. prof. dr. sc. Lorisa Belanića za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 

u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Saša Nikšić, član, Pravni fakultet u Zagrebu. 

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 doc. dr. sc. Dane Dobrić Jambrović za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene 

suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, predsjednica, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.2 prof. dr. sc. Dario Đerđa, član, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 prof. dr. sc. Sanja Barić, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 10. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci te članka 63. Statuta Sveučilišta u Rijeci Vijeće Pravnog 

fakulteta u Rijeci na svojoj 215. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je  sljedeću  

 

 

 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 215. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 22. prosinca 2021. godine  
 

O d l u k u 

I. 

Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

studija Pravo. 

II. 

Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna studijskog programa Preddiplomskog stručnog studija Upravnog studija. 

 

III. 

Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna studijskog programa Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne 

uprave. 

IV. 

Odluka s Izmjenama i dopunama studijskih programa pod. t. I., pod. t.  II., i pod t. III. prosljeđuje se Senatu 

Sveučilišta u Rijeci na daljnji postupak. 

Ad 11. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci,  fakultetsko vijeće donijelo je  

O d l u k u 

Usvaja se Strategija Pravnog fakulteta u Rijeci za razdoblje 2021.-2025. 

Ad 12. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci,  fakultetsko vijeće donijelo je  

O d l u k u 

Usvaja se Godišnji plan izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta u Rijeci za 2022. godinu. 

Plan izdavačke djelatnosti čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 


