Model izvođenja nastave na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2020./21.
Senat Sveučilišta u Rijeci donio je 44. sjednici 21. srpnja 2020. odluku o izvođenju nastave u 2020./21.
ak.g. u hibridnom modelu, kombinacijom online oblika aktivnosti i izravne nastave. Odluka je
donesena prvenstveno sa željom da se donese sveučilišni regulatorni okvir koji pruža mogućnost
odvijanja nastavnih aktivnosti u virtualnom okruženju, obzirom na predviđanja o razvoju pandemije
uzrokovane koronavirusom COVID-19.
Predviđa se uvođenje online oblika nastave u maksimalnom obimu do 40% nastavnih sati na
studijskom programu, pri čemu se na obveznim kolegijima online nastava može izvoditi do 40%
nastavnih sati, a na izbornim kolegijima do 100% nastavnih sati. Ocjenjivanje postignuća studenata
može se provoditi online u dijelu formativnog vrednovanja (vrednovanje aktivnosti studenata tijekom
nastave), a sumativna vrednovanja (kolokviji, završni ispiti) trebaju se predvidjeti u kontroliranim
ispitnim uvjetima. Online oblici nastave bit će specificirani obimom i načinom izvođenja u izvedbenim
nastavnim planovima.
Opsežno istraživanje iskustava i studenata i nastavnika Sveučilišta u Rijeci u prijelazu na potpunu
online nastavu u ljetnom semestru 2019./20. bilo je dragocjen izvor informacija za postavljanje
modela hibridne nastave te niza preporuka i institucijskih mjera koje će podupirati njeno uvođenje.
Rezultati istraživanja jasno su ukazali na potrebu unaprjeđenja kvalitete online nastave te jačanje
svih kapaciteta (nastavničkih kompetencija, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta) za njeno
izvođenje.
U preporukama za uvođenje online nastave naglašavaju se mogućnosti sinkronih (videokonferencije)
i asinkronih načina rada (zadane aktivnosti koje studenti obavljaju u njima prikladno vrijeme).
Nastavnicima se preporuča predvidjeti uglavnom asinkrone oblike online rada, kroz koje studentima
omogućavaju samostalni rad, aktivnu pripremu i dodatnu motivaciju za izravne (onsite) oblike
nastave.
Organizacija online nastave
Kao infrastrukturna potpora izvođenju nastave u virtualnom okruženju koristi se platforma Merlin
(Moodle LMS) kojeg održava Centra za e-učenje SRCA. Merlin je platforma na kojoj će u 2020./21. biti
otvoreni svi e-kolegiji studijskih programa na Sveučilištu u Rijeci. Unutar e-kolegija nastavnici
postavljaju nastavne materijale i imaju mogućnosti odabira brojnih aktivnosti za studente, čije
izvršenje prate. U e-kolegijima postavlja se i cjelokupna literatura, koja će za ove potrebe biti
digitalizirana ili dostupna u obliku e-knjiga. Upute i podršku za digitalizaciju građe osigurava
Sveučilišna knjižnica u suradnji sa knjižnicama fakulteta i odjela.
Kao videokonferencijski alati izvan sustava Merlin, preporučeni su MS Teams (Office 365 licenca koju
osigurava MZO) i BigBlueButton (videokonferencijski alat otvorenog koda, instaliran na sveučilišnim
poslužiteljima).
Edukacijska podrška nastavnicima
Centar za e-učenje SRCA pruža mogućnosti pohađanja niza online tečajeva za izgradnju e-kolegija i
korištenje svih elemenata praćenja nastave u sustavu Merlin. Posebno za potrebe Sveučilišta u Rijeci
izrađena je uputa za odabir tečajeva polaznicima koji tek kreću u izradu e-kolegija te za napredne
korisnike. Polaznici mogu odabrati mentorirani (uz praćenje rada) ili nementorirani oblik tečaja.
S obzirom na kratko raspoloživo vrijeme i uzimajući u obzir potrebu za dodatnim poticanjem
nastavnika da osnaže kompetencije za rad u online okruženju, organiziran je niz edukacija (u obliku

webinara i onsite radionica) u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.
Prvi ciklus intenzivnih edukacija obavljen je tijekom srpnja, a sljedeći se planira u rujnu 2020. Ove se
edukacije financiraju s pozicije zajedničkih projekata sastavnica Sveučilišta.
Podrška za nabavu opreme nastavnicima i studentima
Sveučilište u Rijeci će pregovorima s dobavljačima informatičke opreme i pružateljima internetske
usluge omogućiti povoljne uvjete za osobnu kupnju opreme nastavnicima i studentima po vlastitom
izboru i sukladno osobnim mogućnostima. Akcijske ponude bit će oglašene već tijekom ljeta, a nabava
omogućena pred početak i u tijeku akademske godine. Sveučilište Sastavnice Sveučilišta kao
poslodavci mogu se odlučiti i na dodatnu institucijsku podršku zaposlenicima/studentima u nabavci
opreme. Sveučilište će kroz svoje programe omogućiti socijalno ugroženim skupinama studenata
dodatne pogodnosti za osiguravanje tehničkih uvjeta pristupa online nastavi.
Uvođenje hibridne nastave - pilot projekt
Hibridno izvođenje nastave u 2020./21. ak.g. usvojen je kao pilot projekt, rezultati kojeg će poslužiti
za modeliranje sustavnog uvođenja hibridne nastave na Sveučilištu u Rijeci. Implementacija pilot
modela i njegovi rezultati bit će sustavno praćeni na sastavnicama i kroz rad sveučilišnih tijela Povjerenstva za online učenje, Stručnog vijeća Centra za studije te Odbora za osiguravanje i
unaprjeđivanje kvalitete te o njima izvještavati Senat.

