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PREDMET: PREPORUKE ZA IZVEDBU NASTAVE U VEZI S NEPOVOLJNIM RAZVOJEM
EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE UZOROKOVANE PANDEMIJOJM IZAZVANOM
KORONAVIRUSOM COVID-19

Poštovani,
Sveučilište u Rijeci svjesno je svoje obveze osiguranja nastavnog procesa najviše kvalitete kao i
zaštite studenata i djelatnika od potencijalne zaraze korona virusom COVID-19. U tom cilju, Senat je
u srpnju 2020. donio odluku o Modelu izvedbe nastave u ak. god. 2020./2021., temeljem kojeg su
doneseni izvedbeni planovi i temeljem kojih se nastava izvodi.
Međutim, nastavno na nepovoljne trendove razvoja epidemiološke situacije i povećani broj
zaraženih studenta i djelatnika te studenta i djelatnika kojima je propisana samoizolacija, donosimo
preporuke za izvedbu nastave na Sveučilištu u Rijeci:
1. Sveučilište u Rijeci, sukladno nepovoljnom razvoju epidemiološke situacije u gradu Rijeci i
Primorsko-goranskoj županiji, donosi preporuku o razmatranju povećanja udjela nastave na
daljinu. Ukoliko Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije i/ili nadležna
epidemiološka služba NZJZ-PGŽ preporuče, Sveučilište u Rijeci će donijeti odluku o
potpunom prelasku Sveučilišta na nastavu na daljinu. O navedenim odlukama, Sveučilište
će obavještavati MZO.
2. Obzirom na posebnosti pojedinih sastavnica - kako u razvoju epidemiološke situacije i
razvoju potencijalnih žarišta, tako i u kadrovskim i prostornim uvjetima za izvedbu nastave
u pojedinim znanstvenim područjima – Sveučilište u Rijeci na sastavnice prenosi pravo i
obvezu odlučivanja o navedenom predmetu. U slučajevima u kojima je potrebna brza
reakcija zbog povećane incidencije zaraženih osoba i osoba u samoizolaciji te zaštite i
prevencije studenta i djelatnika, odluke o izvođenju nastave na daljinu za pojedine studijske
grupe donosit će čelnici sastavnica, uz obvezu obavještavanja stručnih vijeća i uprave
Sveučilišta. U slučajevima potpunog prelaska izvedbe nastave na scenarij učenja na daljinu
za cijelu sastavnicu – u kojima ne postoji preporuka Stožera civilne zaštite PGŽ - odluku će
donositi stručno - fakultetsko ili odjelno - vijeće, uz obvezu obavještavanja uprave
Sveučilišta.
3. U slučaju povećanja udjela nastave na daljinu, kao i prelasku na scenarij potpune izvedbe
nastave na daljinu, preporučuje se da nastavnici izvode nastavu na sastavnicama na kojima
imaju osigurane optimalne uvjete za izvođenje nastave na daljinu. Preporučuje se da se i u
tim uvjetima održi struktura izvedbe nastave prema predviđenom rasporedu, odnosno, da

se u najvećoj mogućoj mjeri nastava izvodi u realnom vremenu i uz izravnu interakciju sa
studentima.
4. U slučaju povećanja udjela nastave na daljinu, preporučuje se da se u najvećoj mogućoj
mjeri predavanja prenesu u sustav učenja na daljinu, a da se vježbe i seminari održavaju na
sastavnicama. Preporučuje se, također, da se studentima prve godine preddiplomskih i
integriranih studija osigura što veći udio izravne nastave na sastavnicama.
5. U slučaju povećanja udjela nastave na daljinu, kao i odluke o potpunom prelasku na scenarij
nastave na daljinu, preporučuje se sastavnicama da osiguraju studentima mogućnost
praćenja nastave unutar prostora sastavnica uz poštovanje epidemioloških mjera (u
informatičkim i drugim učionicama), zbog osiguravanja pristupa internetu i drugih tehničkih
uvjeta nužnih za praćenje nastave.
6. Ove preporuke vrijede do daljnjega, odnosno da donošenja novih preporuka sukladno
razvoju epidemiološke situacije te mjera i preporuka nadležnih tijela.
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