
 

Na temelju Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij Sveučilište u Rijeci 
raspisuje 

 

NATJEČAJ 
za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij u 2008./09. akademskoj 

godini 
 

Cilj je ove nagrade istaknuti pozitivne i najbolje primjere uporabe suvremene 
informacijske i komunikacijske tehnologije te Interneta u sveučilišnom obrazovanju. 
Nagrada za najbolji e-kolegij dodjeljuje se za kolegije u kojima se tehnologija rabi na 
najbolji način za proces obrazovanja kako u tehnološkom, tako i u pedagoškom, 
odnosno didaktičkom smislu.  

Pod e-kolegijem smatra se sveučilišni kolegij (predmet) ili njegov značajan dio koji se 
izvodi uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije te Interneta, a koji 
prema “Preporukama za izradu obrazovnih materijala za e-učenje” Sveučilišta u 
Rijeci pripada razini A, B ili C.  

Dodjeljuje se jedna glavna nagrada za najbolji e-kolegij u iznosu od 8.000,00 kn te 
jedna dodatna nagrada u iznosu od 2.000,00 kn za posebno ostvarenje iz 
segmenata specifičnih za e-kolegije. 

Sve informacije o prijavi na natječaj, potrebni dokumenti i elektronički obrasci mogu 
se naći na internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci na adresi http://www.uniri.hr.  

 

Uvjeti prijave 
Na Natječaj se mogu prijaviti nastavnici Sveučilišta u Rijeci koji su nositelji i izvoditelji 
kolegija na studijskim programima sastavnica Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 
2008./2009. Prijavu podnosi nositelj kolegija, a u prijavi navodi suradnike koji su 
sudjelovali u izradi i izvođenju e-kolegija. 

Svaki nastavnik Sveučilišta u Rijeci može prijaviti samo jedan kolegij kojem je 
imenovan nositeljem.  

 

Način prijave 
Prijava se dostavlja Povjerenstvu za implementaciju e-učenja na obrascu koji se 
može preuzeti na internetskim stranicama http://www.uniri.hr i mora sadržavati: 

a. Osnovne podatke o kolegiju 
b. Kratki opis obrazovnih ishoda, sadržaja i koncepcije kolegija 
c. Osnovne podatke o nositelju kolegija i suradnicima (autorima i izvoditeljima 

kolegija) 
d. Osvrt autora na razloge, koncepciju i način upotrebe tehnologije u 

izvođenju kolegija 
e. Izvještaj o izvedbi kolegija u 2008./09. akademskoj godini koji uključuje 

podatke o broju studenata polaznika e-kolegija  

http://www.uniri.hr/
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f. Rezultate evaluacijske ankete provedene među studentima-polaznicima 
kolegija (ukoliko je kolegij završen u trenutku podnošenja prijave) 

g. Podatke za pristup kolegiju preko internetskih stranica 

Obrazac je potrebno ispuniti elektrionički, a prijave za sudjelovanje na natječaj šalju 
se i u otisnutom i u elektroničkom obliku. 

- Otisnuta prijava šalje se zemaljskom poštom s naznakom „Za Natječaj – e-
kolegij“ na adresu: Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci, doc.dr.sc. 
Marta Žuvić-Butorac, predsjednica, Tehnički fakultet, Vukovarska 58, 51000 
Rijeka. 
- Elektronički oblik prijave se dostavlja na adresu e-pošte: ceos@uniri.hr  

Prijava na natječaj smatra se potpunom ako sadrži sve elemente prijave dostavljene 
u zadanom roku i u papirnom i u elektroničkom obliku. Nepotpune i nepravodobne 
prijave neće se razmatrati. 

 

Rok za podnošenje prijava 
Krajnji rok za dostavljanje prijava jest 31. kolovoz 2009.godine. 

 

Postupak ocjenjivanja i odabira  
Za svaki kolegij prijavljen na Natječaj imenuju se recenzenti, prema  čl. 9. Pravilnika o 
dodjeli Nagrade za najbolji e-kolegij.  

Elementi koji se u recenzentskom postupku vrednuju kod prijavljenih kolegija su 
sljedeći: 

• kvaliteta nastavnog sadržaja  

• implementacija elemenata instrukcijskog dizajna koja uključuje tehničku 
valjanost, pedagošku prosudbu, prosudbu dizajna, navigacije, multimedijskih 
elemenata, elemenata za vrednovanje znanja, za komunikaciju te svih ostalih 
elementa ovisno o razini i kategoriji prijavljenog e-kolegija 

• pridržavanje pravila o intelektualnom vlasništvu i autorskim pravima 

• uspješnost izvođenja kolegija prema rezultatima evaluacijske ankete 
provedene među studentima - polaznicima kolegija.  

Ocjene recenzenata prikuplja Povjerenstvo za implementaciju e-učenja na 
Sveučilišta u Rijeci i donosi konačnu odluku o dodjeljivanju nagrade. 

U slučaju da Povjerenstvo utvrdi kako niti jedan od prijavljenih e-kolegija ne ispunjava 
ciljeve nagrade utvrđene ovim Natječajem, nagrada se ne dodjeljuje za tekuću 
akademsku godinu već se nagradni fond preraspodjeljuje na način opisan u 
Pravilniku o dodjeli nagrade za najbolji e-kolgij.  

 

Rok i način objave rezultata  
Rok za objavu konačne odluke o dodjeljivanju nagrade je 31. listopad 2009. godine. 

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci, a 
obavijest će se dostaviti svim sastavnicama Sveučilišta i svim prijavljenim 
kandidatima. 
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