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Temeljem Strategije uvođenja e-učenja Sveučilišta u Rijeci i Akcijskog plana za provođenje
Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. (aktivnost 7), a sukladno članku 59. i članku 151.,
stavak 1., točka 15. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 10. prosinca 2008.
godine, Senat Sveučilišta u Rijeci na 1. sjednici održanoj 12. svibnja 2009. godine uspostavlja
nagradu za najbolji e- kolegij i donosi

PRAVILNIK
o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se godišnja nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci,
nagradni fond, postupak prijave, ocjenjivanja i dodjele nagrade.

E-kolegij
Članak 2.
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.

II. Nagrada
Članak 3.
(1) Nagrada se dodjeljuje nastavniku/nastavnicima – autorima e-kolegija.
(2) 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.
(3) Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje na osnovi provedenoga javnoga natječaja.
Nagradni fond
Članak 4.
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(1) Ukupni iznos u nagradnome fondu za najbolji e-kolegij određen je iznosom definiranim u
Akcijskom planu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci. Nagradni fond može se
povećavati na temelju sponzorstava i donacija poslovnih i drugih organizacija.
(2) Dodjeljuje se jedna glavna nagrada u iznosu 80% nagradnog fonda određenog Akcijskim
planom (iznimno dvije, koje onda dijele nagradni fond glavne nagrade) i jedna dodatna
nagrada u iznosu 20% nagradnog fonda, za posebno ostvarenje iz segmenata specifičnih
za e-kolegije (ostvarenja u pedagoško-didaktičkom pristupu, multimedijska ostvarenja,
inovacije).
(3) U slučaju da Povjerenstvo utvrdi kako niti jedan od prijavljenih e-kolegija ne ispunjava
ciljeve nagrade utvrđene u st. 2. čl. 3. ovog Pravilnika, nagrada se ne dodjeljuje za tekuću
akademsku godinu već se nagradni fond (ili njegov dio) preraspodjeljuje u Sveučilišni
program natjecanja za dodjelu inicijalnih financijskih sredstava za rad na nastavnim ematerijalima.

III. Natječaj
Članak 5.
(1) Natječaj raspisuje Sveučilište u Rijeci, a provodi Povjerenstvo za implementaciju eučenja Sveučilišta u Rijeci.
(2) Natječaj se raspisuje samo za jednu glavnu nagradu.
(3) Dodatna nagrada može se dodijeliti kolegiju prijavljenom na natječaj koji nije izabran za
glavnu nagradu, temeljem kriterija iz st. 2. čl. 3. ovog Pravilnika.

Članak 6.
(1) Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci, a obavijest o
natječaju dostavlja se svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.
(2) Objava natječaja sadrži poziv za podnošenje prijava, upute o načinu podnošenja prijave,
terminski plan provedbe natječaja i kriterije za ocjenjivanje prijavljenih kolegija.
(3) Daljnje informacije, potrebni dokumenti i elektronički obrasci objavljuju se na
internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

IV. Sudionici
Članak 7.
(1) Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kolegiji koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta
u Rijeci u akademskoj godini za koju se natječu.
(2) Kolegij koji je na prethodnim natječajima bio nagrađen glavnom nagradom može se
ponovno kandidirati nakon 3 godine, ako se znatno izmijenio sadržajno i u pedagoškodidaktičkom pristupu u korištenju tehnologije.

V. Prijava
Članak 8.
(1) Prijava se dostavlja Povjerenstvu za implementaciju e-učenja na obrascima i na način
propisan tekstom natječaja.
(2) Prijava na natječaj obavezno mora sadržavati:
a. Osnovne podatke o kolegiju
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b. Osnovne podatke o autoru / autorskom timu i izvoditeljima kolegija
c. Kratki opis obrazovnih ishoda, sadržaja i koncepcije kolegija
d. Osvrt autora na razloge, koncepciju i način upotrebe tehnologije u izvođenju
kolegija
e. Izvještaj o izvedbi kolegija u akademskoj godini za koju se kolegij kandidira koji
uključuje podatke o broju studenata polaznika e-kolegija
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

VI. Ocjenjivanje i odabir
Recenzenti
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Članak 9.
Povjerenstvo za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci imenuje recenzente za
kolegije prijavljene na natječaj.
Za svaki prijavljeni kolegij imenuju se 3 recenzenta i lektor. Recenzenti se biraju iz
redova istaknutih stručnjaka za područje i polje znanosti kojem pripada kolegij, za
didaktiku i metodiku struke i za e-učenje. Recenzenti i lektori se biraju iz redova
stručnjaka sa Sveučilišta u Rijeci ili istaknutih stručnjaka u RH.
Recenzent ne može biti osoba koja je autor, dio autorskog tima ili izvoditelj kolegija koji
je prijavljen na natječaj.
Recenzenti ocjenjuju kolegije prema kriterijima koji su specificirani u tekstu natječaja, a
koji su doneseni u skladu s “Preporukama za izradu nastavnih materijala za e-učenje”.
U postupku ocjenjivanja recenzenti mogu kontaktirati autore i polaznike (studente)
kolegija.
Odluka o nagradi

Članak 10.
(1) Povjerenstvo za implementaciju e-učenja prikuplja ocjene recenzenata i donosi konačnu
odluku o dodjeljivanju nagrade najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka natječaja.
Odluka Povjerenstva je konačna.
(2) Odluka o dodjeljivanju nagrade ili nagrada objavljuje se na internetskim stranicama
Sveučilišta u Rijeci, a obavijest se dostavlja svim sastavnicama Sveučilišta i svim
prijavljenim kandidatima.
(3) Objava odluke sadrži i informaciju o prilici u kojoj će nagrada biti svečano dodijeljena.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

REKTOR

Prof. dr. sc. Pero Lučin

3

