
Poštovane studentice i studenti,  
  
prije svega želim Vam sretan povratak na Odjel za informatiku te uspješnu novu akademsku 
godinu, a našim brucošima izražavam srdačnu dobrodošlicu! 
 
Kao što već svi znate, pred nama je još jedna izazovna akademska godina u kojoj se moramo 
prilagoditi 'novom normalnom'. U medijima, a i na našim web stranicama mogli ste pročitati 
obraćanje naše rektorice i preporuke koje je Sveučilište u Rijeci dalo za izvođenje nastave. 
Mi smo se na Odjelu potrudili poštivati preporuke i prilagoditi nastavu novoj situaciji i 
epidemiološkim mjerama. Do kraja rujna bit će gotovi i na Vijeću usvojeni izvedbeni planovi 
nastave, usklađeni s hibridnim modelom izvedbe nastave u akademskoj 2020./2021. kojeg je donio 
Senat Sveučilišta u Rijeci. Hibridni model znači da će se do 40% nastave izvoditi online vodeći pri 
tom računa da se većina praktične nastave i vježbi izvodi u računalnim praktikumima i učionicama 
kao bismo osigurali što bolje uvjete za učenje i savladavanje IKT vještina. 
 
Nastava ove akademske godine za sve studije započinje u ponedjeljak, 5. listopada 2020., a 
raspored je već objavljen na web stranicama Odjela u kategoriji Nastava. Tradicionalni prijem 
brucoša bit će u četvrtak, 1. listopada 2020. Točno vrijeme i mjesto bit će objavljeni na našim web 
stranicama kada osiguramo odgovarajuću učionicu sukladno preporučenim epidemiološkim 
mjerama.  
 
Prilikom izrade rasporeda trudili smo se smanjiti miješanje studentskih grupa i prelaske iz učionice 
u učionicu. Najviše pažnje posvetili smo 1. i 2. godini preddiplomskog studija kako bi brucošima i 
mladim kolegama omogućili što bržu prilagodbu novom načinu života. Sadašnja 2. godina nažalost 
nije imala mogućnosti studirati u normalnim uvjetima pa smo se potrudili da ove godine bude što 
više kontaktne nastave i za njih. Za mlađe kolege uspjeli smo u rasporedu osloboditi i jedan 
slobodan dan u tjednu. 
 
Učionice imaju ograničene kapacitete i prema važećim epidemiološkim mjerama ne mogu primiti 
sve studente neke godine u isto vrijeme. Studenti koji ne budu mogli biti prisutni na predavanjima 
u učionici moći će pratiti predavanja putem video prijenosa. Nastojat će se organizirati vježbe u 
računalnim praktikumima i učionicama dok god to epidemiološke mjere budu dozvoljavale. Za 
svaki predmet profesori će vam na prvom predavanju dati detaljne upute i objasniti način izvođenja 
nastave kako je to već uobičajeno kod nas. Sve novosti vezane uz epidemiološku situaciju te 
eventualnu promjenu načina izvođenja nastave bit će objavljene na službenim stranicama Odjela 
te ostalim kanalima za komunikaciju sa studentima (Merlin, Facebook) pa vas molim da redovito 
pratite obavijesti. 
 
Prilikom prisustvovanja nastavi i općenito boravka u prostorima Odjela obavezno je nošenje 
zaštitnih maski, održavanje propisane distance, redovito dezinficiranje ruku i poštivanje svih drugih 
epidemioloških mjera. Dezinficijensi su postavljeni ispred učionica, a bit će i u svakoj učionici. 
 
Kod prvog dolaska na Odjel potrebno je donijeti isprintanu, ispunjenu i potpisanu Izjavu u kojoj se 
student obvezuje da će prije svakog dolaska na Odjel izmjeriti tjelesnu temperaturu te da neće 
dolaziti ukoliko je ona povišena ili se ne osjeća zdravo. Izjavu koju možete pronaći na stranicama 
Odjela potrebno je ostaviti na glavnom ulazu u zgradu na za to predviđeno mjesto. 
 
Na kraju, dragi studenti molim vas za suradnju, razumijevanje, strpljenje i međusobno poštivanje 
jer ćemo samo tako moći ostvariti zacrtane ciljeve u predstojećoj akademskoj godini. S naše strane 
učinit ćemo sve da tako i bude. 
 
Svima želim uspješnu novu akademsku godinu i nadam se da ćemo se više družiti u prostorima 
Odjela, a ako ne bude moglo tako, onda u online okruženju! 
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