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Pod e-kolegijem smatraju se nastavni sadržaji u elektroničkom obliku kojim se 
nadograđuju/oplemenjuju sadržaji postojećih kolegija iz studijskog programa ili elektronski 
nastavni sadržaji potpuno novog kolegija kojeg je odobrilo Fakultetsko vijeće. Kolegij koji se 
prijavljuje može biti iz integriranog studija, poslijediplomskog stručnog ili poslijediplomskog 
doktorskog studija.  
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi zaposlenici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu u znanstveno nastavnom zvanju. S izvođenjem kolegija započelo bi se u ljetnom 
semestru akademske godine 2013./14. ili najkasnije zimskom semestru akademske godine 
2014./15. 
Prijavu mora sadržavati sljedeće: 

1. Plan izvođenja nastave 
2. Definirane ciljeve i ishode učenja 
3. Nastavne materijale (u obliku nastavnih tekstova, prezentacija, video materijala i sl.) - 

minimalno 10 cjelina (semestar ima 15 tjedana nastave) 
4. Testovi za evaluaciju znanja (minimalno 3 kom.) 
5. Dodatnu literaturu (nije obavezno) 

Izrada e- kolegija provodila bi se tijekom siječnja i prve polovice veljače 2014. godine.  
Odluku o izboru najboljeg e-kolegija donosi sedmeročlano povjerenstvo u sastavu: 

1. Prodekan za nastavu Stomatološkog fakulteta 
2. Dvoje članova odbora za nastavu i studente 
3. Dvoje članova povjerenstva za e-učenje 
4. Dvoje studenata (predstavnici studenata u Vijeću) 

Predsjednik povjerenstva za e-učenje sudjeluje u radu povjerenstva ali ne sudjeluje u 
glasovanju.  
Dodjeljuju se tri nagrade u sljedećem iznosu:  

1. Prva nagrada – Tablet računalo i diploma 
2. Druga nagrada – Tablet računalo i diploma 
3. Treća nagrada – diploma 

Nagrada se dodjeljuje osobi koja je izradila nastavne materijale, bez obzira je li nositelj kolegija 
ili ne. Nagrada se dodjeljuje se na sjednici fakultetskog Vijeća.  
 
Napomena: 
 
Predsjednik povjerenstva za e-učenje pruža savjetodavnu i tehničku potporu nastavnicima u 
postavljanju sadržaja u sustav za e-učenje. Predsjednik povjerenstva za e-učenje NEĆE izrađivati 
nastavne materijale za druge kolegije. 

 

Povjerenstvo za e-učenje organizirat će tijekom siječnja i veljače 2014. radionice na kojima će se 
nastavnicima pružiti tehnička potpora u izradi e-kolegija. Pozivamo sve nastavnike 
zainteresirane za sudjelovanje u natječaju da se jave predsjedniku povjerenstva za e-
učenje doc.dr.sc. Vlahu Brailu na brailo@sfzg.hr do 15.01.2014. 
 

http://doc.dr.sc/
mailto:brailo@sfzg.hr


 
 
 
 

 
 

 


