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POVJERENSTVO ZA IZBOR DEKANA 
 
 Predmet: Prikupljanje prijava kandidata za izbor dekan 
 
 Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na 5. sjednici u 
akademskoj 2020./2021. godini održanoj 25-26. veljače 2021. godine u elektroničkom obliku, 
donijelo je Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana i imenovanju Povjerenstva za 
provođenje postupka izbora  dekana u sastavu: 
 
    1. Prof. dr. sc. Diana Stolac, predsjednica Povjerenstva 
    2. Prof. dr. sc. Jasminka Ledić, članica 
    3. Prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, članica  
 
 Povjerenstvo prikuplja prijave kandidata za izbor dekana od ustrojbenih jedinica ili 
nastavnika osobno (članak 17. stavak 3. Statuta Fakulteta). 
 
 Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanrednog, redovitog ili redovitog profesora u trajnom zvanju koji s Fakultetom ima 
zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
 Kandidati za dekana podnose vlastiti program rada za svoj dekanski mandat. 
Program treba biti usklađen sa strateškim dokumentima  Sveučilišta u Rijeci. Uz prijavu za 
izbor dostavlja se životopis kandidata i vlastiti program rada  u zatvorenoj koverti osobno ili 
preporučeno, na adresu Fakulteta, s naznakom „Povjerenstvu za izbor dekana – NE 
OTVARAJ“, te evidentirane u urudžbenom zapisniku Fakulteta, a sve  u roku od 15 
(petnaest) dana od dana imenovanja Povjerenstva. 
 
 Nepravovremeni i nepotpuni prijedlog Povjerenstvo će odbaciti (članak 17. stavak 5. 
Statuta Fakulteta). 
 
 Po isteku navedenog roka (13. ožujka 2021.) Povjerenstvo će u daljnjem roku od 8 
(osam) dana (21. ožujka 2021) dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s popisom kandidata 
koji ispunjavaju uvjete za izbor, njihovim prijavama,  životopisima i programima rada i objaviti 
na mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
        Predsjednica Povjerenstva 

 
        Prof. dr. sc. Diana Stolac 
Dostaviti: 
1. Odsjeci, ovdje 
2. Oglasne ploče/mrežne stranice Fakulteta, ovdje 
3. Povjerenstvo za provođenje postupka izbora dekana (3X), ovdje 
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća, ovdje 
5. Pismohrana, ovdje 


