
Na temelju članka 24. Statuta Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 
Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci na 4. sjednici održanoj 29. siječnja 2015. 
godine donijelo je 

PRAVILNIK 
O USTROJU I RADU 

CENTRA ZA JEZIČNA ISTRAŽIVANJA 
PRI FILOZOFSKOM FAKULTETU U RIJECI, SVEUČILIŠTA U RIJECI 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija rada Centra za jezična istraživanja 
pri Filozofskome fakultetu u Rijeci, ciljevi djelovanja, ustrojstvo, načini financiranja i druga 
pitanja važna za rad Centra. 

Članak 2. 

Centar predstavlja posebnu aktivnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
(u daljnjem tekstu: Fakultet) u kojem se provodi znanstveno-istraživačka djelatnost te 
djeiatnost kojom se povezuje praksa, znanost, umjetnost i visoko obrazovanje u čijem 
radu mogu sudjelovati i studenti. 

Centar se osniva kao samostalna ustrojbena jedinica Fakulteta. 
Odluku o osnivanju ili ukidanju - prestanku rada Centra donosi dekan 

Fakulteta uz suglasnost Fakultetskcg vijeća. 

li. Ciljevi djelovanja 

Članak 3. 

Ciljevi djelovanja Centra jesu: 

- Pospješivanje lnformiranosti, povezanosti i suradnje među znanstvenicima na 
Fakultetu čija je znanstvena djelatnost usmjerena na proučavanje jezika iz bilo 
koje znanstvene perspektive; 

- Pospješivanje interdisciplinarnosti jezičnih istraživanja na Fakultetu 
unapređenje jezičnih istraživanja i znanja o jeziku u domaćim i međunarodnim 
okvirima; 

- Povezivanje članova CJl-a s domaćim te naročito međunarodnim znanstvenicima 
te razvijanje suradnje s vanjskim institucijama u cilju prijave zajedničkih 
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projekata, te un_apređivanja znanstvenog rada na Fakultetu i praćenja 
uključivanja u međunarodne znanstvene trendove u istraživanju jezika; 

- Omogućavanje zajedničkog predstavljanja i promoviranja znanstvenog rada na 
temu jezika ostvarenog od strne znanstvenika Fakulteta s ciljem povećanja 
vidljivosti, vrednovanja i diseminacije tog rada u domaćoj i međunarodnoj 

akademskoj zajednici; 

Poticanje istraživanja raznovrsnih aspekata hrvatske jezične stvarnosti, s 

posebnim fokusom na Istru i Primorje, višejezičnu i multikulturalnu regiju u kojoj 

se Sveučilište u Rijeci nalazi. 

Ili. Ustrojstvo 

Članak 4. 

Rad Centra osmišljava, prati i potiče Programsko vijeće. Programsko vijeće 
čine voditelj Centra, zamjenik voditelja te najmanje još jedan član. 

Programsko vijeće Centra raspravlja o pitanjima vezanima uz rad Centra 
predlaže zaključke Fakultetskom vijeću. 

Voditelja Centra imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Dekana. 

Voditelj Centra predlaže Programskom vijeću svog zamjenika. 

Članak 5. 

U radu Centra mogu sudjelovati, osim djelatnika i studenata Sveučilišta u 
Rijeci, i djelatnici i studenti ostalih sveučilišta i instituta u Hrvatskoj i inozemstvu te drugi 
uključeni u projekte i aktivnosti Centra. 

Članak 6. 

Program pojedine aktivnosti koji realizira Centar predlaže voditelj Centra 
Programskom vijeću Centra. 

Programsko vijeće podnosi godišnje izvješće o radu Centra dekanu 
Fakultetskom vijeću. 

Članak 7. 

Mandat voditelja Centra traje dvije godine, a izbor se može uzastopce ponoviti 
još dva puta. 

Voditelj Centra za svoj rad odgovara dekanu Fakulteta. 

Članak 8. 
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Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način na koji je Pravilnik 
donesen. 

Članak 15. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana o ave na oglasnoj ploči 
Fakulteta. 

Klasa:003-01/16'-0i!/ ~/ 
Urbroj: 2170-24-01-~ 
Rijeka, 29. siječnja 2015. 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Filozofskoga fakulteta u 
Rijeci dana tl. siječnja 2015., a stupa na snagu O(. 02. LOA 5: . 
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