
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 222. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 12. rujna 2022. godine 
 

 
Ad 5. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću  

O d l u k u 

1. Usvajaju se Detaljni izvedbeni planovi i satnica za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo za ak. god. 

2022./2023., koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 

2. Usvajaju se Detaljni izvedbeni planovi i satnica za Preddiplomski stručni studij – Upravo pravo za ak. god. 2022./2023., 

koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 

 

Ad 6. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću  

O d l u k u 

1. Usvajaju se Detaljni izvedbeni planovi za Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave za ak. god. 2022./2023., koji 

se nalaze u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 

2. Usvaja se satnica predavanja za Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave za ak. god. 2022./2023., koja se nalazi 

u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 

Odluka o produženju roka za dovršetak studija za studente Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave 

koji su studij upisali akademske godine 2019./2020. i ranije 

Članak 1.  

Studentima Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su studij upisali u akademskoj godini 2019./2020. 

rok za dovršetak Studija produžava se do 30. rujna 2023. godine bez plaćanja dodatne školarine.  

Članak 2.  

(1) Studentima Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su studij upisali prije akademske godine 

2019./2020. na njihov zahtjev dopustiti će se polaganje preostalih ispita, izvršenje seminarskih obveza te izrada i obrana 

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

(2) Iznos školarine obračunava se prema broju ECTS bodova kolegija koje student nije položio, pomnoženih s cijenom 

jednog ECTS boda.  

(3) Cijena jednog ECTS boda na Studiju iznosi 150,00 kn.  

(4) Student u akademskoj godini upisuje najviše 60 ECTS bodova.  

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Pravnog fakulteta u Rijeci.   

 

Ad 8. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću  

O d l u k u 

Usvaja se Dopuna Plana izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta za 2022. godinu, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini 

njezin sastavni dio. 

 

 

 


