
 EQIBELT 11

Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu

A  Unaprjeđenje formalno-pravnoga i organizacijskoga okru-
ženja, osiguranje održivosti

A-1  Uspostaviti i osigurati rad stalnoga sveučilišnoga povjerenstva 
za e-učenje (PEU)

A-2  Osigurati kontinuirani rad sveučilišnoga Ureda za e-učenje (UEU)
A-3  Osigurati kontinuirani rad sveučilišnoga Centra za e-učenje 

(CEU)
A-4  Sustavno planirati aktivnosti i sredstva za e-učenje na razini 

Sveučilišta
A-5  Sustavno planirati aktivnosti i sredstava za e-učenje na svakom 

fakultetu Sveučilišta
  Osigurati radna mjesta i formiranje lokalnih centara i(li) skupi-

na za podršku e-učenju  B-1 & B-2
A-6  Sustavno pratiti stanje primjene e-učenja na Sveučilištu
A-7  Urediti prava intelektualnoga vlasništva, prava Sveučilišta, prava 

fakulteta i prava nastavnika vezana uz e-kolegije i materijale za 
e-učenje nastale na Sveučilištu

A-8  Osigurati formalno priznavanje elektroničkih dokumenata i 
formalno-pravno omogućiti provođenje ispitivanja studenata uz 
pomoć elektroničkih sustava

A-9  Potaknuti i podržati istraživanja u području e-učenja
A-10  Istražiti potrebu i sukladno tome potaknuti osnivanje diplom-

skoga, a s vremenom i poslijediplomskoga studija iz područja 
e-učenja

A-11  Primijeniti e-učenje u novim sveučilišnim programima cjeloži-
votnoga učenja 

A-12  Poticati i ostvariti međusveučilišnu i međuinstitucionalnu su-
radnju unutar Hrvatske u području primjene e-učenja i razvoja 
sadržaja za e-učenje

A-13  Poticati i ostvarivati međunarodnu međusveučilišnu i međuin-
stitucionalnu suradnju u području primjene e-učenja i razvoja 
sadržaja za e-učenje

B Razvoj ljudskih potencijala

B-1  U sustav radnih mjesta na Sveučilištu „ugraditi” radna mjesta 
tutora i radna mjesta tehničkoga osoblja za podršku e-učenju

B-2  Potaknuti i osigurati uvjete za formiranje i rad centara i(ili) 
skupina za podršku e-učenju na fakultetima Sveučilišta

B-3  Uspostaviti i podržati mrežu stručnjaka i promicatelja e-učenja 
na Sveučilištu s ciljem razmjene iskustava i međusobnoga 
pomaganja

B-4  Pokrenuti i održavati programe promocije i upoznavanja 
nastavnika s mogućnostima e-učenja

B-5  Organizirati godišnji skup stručnjaka, nastavnika i studenata o 
stanju i napretku e-učenja na Sveučilištu

B-6  Pokrenuti i održavati tečajeve i radionice o tehnologijama i 
pedagoškim aspektima e-učenja

B-7  Uvrstiti teme o tehnologijama i pedagoškim/metodološkim 
aspektima e-učenja u programe usavršavanja nastavnika

B-8  Omogućiti nastavnicima pohađanje specijalističkih programa i 
poslijediplomskih i doktorskih studija u području e-učenja

C  Podrška nastavnicima

C-1  Upotpuniti sustav napredovanja nastavnika na način da se 
primjereno vrednuju ulaganja nastavnika u unaprjeđenje sveu-
čilišnoga obrazovanja i posebno u e-učenje

C-2  Uspostaviti sustav normiranja rada nastavnika koji u satnici 
nastavnika priznaje adekvatno vrijeme za izradu, pripremu i 
izvođenje nastave primjenom metoda i tehnologija e-učenja

C-3  Osigurati i učiniti dostupnim nastavnicima specijalistička 
znanja i vještine za izradu materijala i provođenje e-učenja

  U sustav radnih mjesta na Sveučilištu „ugraditi” radna mjesta tutora 

i radna mjesta tehničkoga osoblja za podršku e-učenju te organizira-

ti lokalne centre i(li) skupine za podršku  B-1 & B-2

  Omogućiti nastavnicima obrazovanje i usavršavanje u području 

e-učenja i primjene ICT-a u obrazovanju  B-6 & B-8

C-4  Pokrenuti i provoditi program posebno povoljne nabave raču-

nalne opreme za nastavnike

  Osigurati kvalitetan i povoljan pristup Internetu za nastavnike i 

studente Sveučilišta  F

D  Podrška studentima

D-1  Pokrenuti i provoditi program posebno povoljne nabave raču-

nalne opreme za studente

  Osigurati kvalitetan i povoljan pristup Internetu za nastavnike i 

studente Sveučilišta  F

D-2  Pokrenuti i održavati tečajeve i radionice za uporabu virtualnoga 

okruženja za učenje i savjetovalište za studente na fakultetima

D-3  Uspostaviti sustav vrednovanja angažmana studenata uključe-

nih u podršku i razvoj e-učenja

D-4  U okviru postupka dodjele Rektorove nagrade nagrađivati i 

studente za poseban doprinos primjeni e-učenja na Sveučilištu

D-5  Uspostaviti i održavati sustav e-portfolio na Sveučilištu i(li) na 

fakultetima Sveučilišta

E  Razvoj obrazovnih sadržaja

E-1  Defi nirati sveučilišne standarde i preporuke za materijale za e-učenje

E-2  Defi nirati kriterije, propisati i provoditi postupak odobravanja i 

vrednovanja materijala za e-učenje

E-3  Osigurati ravnopravnost materijala za e-učenje pri odlučivanju 

o napredovanju nastavnika (izboru u zvanja)

E-4  Uspostaviti i održavati sveučilišni repozitorij materijala za e-učenje

E-5  Uspostaviti Fond za nagrade za najbolje e-kolegije Sveučilišta i 

provoditi godišnji natječaj za najbolje sveučilišne e-kolegije

E-6  Uspostaviti i osigurati djelovanje Fonda za troškove izrade e-kolegija

E-7  Za svaki sveučilišni kolegij obavezno i automatski otvarati 

virtualni prostor unutar platforme VLE/LMS

F  Razvoj temeljne i specifi čne infrastrukture

F-1  Osigurati višeuslužnu širokopojasnu mrežu velike propusnosti i 

s funkcionalnostima koje omogućavaju upravljanje kvalitetom 

usluge

F-2  Osigurati povoljne uvjete za širokopojasni pristup Internetu 

za sve nastavnike i studente (na radnom mjestu i od kuće/iz 

studentskoga doma)

F-3  Uspostaviti jedinstvenu sveučilišnu bežičnu mrežu (UNIZG 

WIRELESS) za pristup Internetu

  Osigurati posebno povoljne uvjete nabave računalne opreme za 

nastavnike i studente  C-4 & D-1

F-4  Podržati razvoj i unaprijediti infrastrukturu ICT-a na fakultetima

F-5  Uporabu različitih oblika videokonferencijskih sustava učiniti 

jednostavnijom i dostupnijom svim nastavnicima i studentima

F-6  Potaknuti i ostvariti integraciju sustava ICT na Sveučilištu (po-

slovni i administrativni informacijski sustavi, VLE/LMS, knjiž-

nični sustavi i sl.) i uporabu elektroničkih identiteta iz sustava 

AAI@EduHr na svim razinama autentikacije i autorizacije.

F-7  Uspostaviti i održavati pouzdanu i svima na Sveučilištu dostu-

pnu platformu za e-učenje (VLE/LMS)

F-8  Uspostaviti i održavati pouzdane i svima na Sveučilištu dostu-

pne poslužitelje za multimedijalne sadržaje (npr. streaming)

F-9  Unaprijediti sveučilišni knjižnični sustav i osigurati pristup 

elektroničkim publikacijama

Planirane aktivnosti na provedbi Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu


