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Klasa: 602 – 04/10 – 10/36  

Urbroj: 380 – 03/13 – 10 – 4 

Zagreb, 19. srpnja 2010.  

Na temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij rektor Sveučilišta u Zagrebu raspisuje 

Natječaj 

za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 

2009./2010. na Sveučilištu u Zagrebu 

I. 

Raspisuje se natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2009./2010. na 

Sveučilištu u Zagrebu. 

II 

Pravo na sudjelovanje imaju svi nastavnici odnosno timovi nastavnika koji su navedeni kao nositelji 

predmeta u Redu predavanja Sveučilišta u Zagrebu za tekuću akademsku godinu. 

Svaki nastavnik u jednoj godini na natječaj može prijaviti samo jedan e-kolegij. Svaka nagrada sastoji se od 

povelje i novčanoga iznosa. Odobreni fond za Nagradu za ovu akademsku godinu iznosi 50.000 kuna bruto. 

III 

Na Natječaju je moguće dodijeliti slijedeće nagrade: 

� glavne nagrade 

o prva nagrada, koja se sastoji od povelje i novčanoga iznosa (25% iznosa nagradnoga fonda) 

o druga nagrada, koja se sastoji od povelje i novčanoga iznosa (15% iznosa nagradnoga fonda) 

o treća nagrada, koja se sastoji od povelje i novčanoga iznosa (10% iznosa nagradnoga fonda). 

� dodatne nagrade 

o nagrada za pedagoško/didaktičko oblikovanje e-kolegija koja se sastoji od povelje i novčanoga 

iznosa (10% iznosa nagradnoga fonda) 

o nagrada za multimedijske sadržaje u e-kolegiju koja se sastoji od povelje i novčanoga iznosa (10% 

iznosa nagradnoga fonda) 

o nagrada za uporabu društvenoga softvera u e-kolegiju koja se sastoji od povelje i novčanoga iznosa 

(10% iznosa nagradnoga fonda)  
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o posebna nagrada ocjenjivačkoga suda koja se sastoji od povelje i novčanoga iznosa (10% iznosa 

nagradnoga fonda). 

Nagrade za pedagoško/didaktičko oblikovanje e-kolegija, multimedijske sadržaje i uporabu socijalnoga 

softvera mogu dobiti samo e-kolegiji koji nisu dobili neku od prve tri nagrade. 

Ocjenjivački sud može u jednoj godini dodijeliti najviše četiri glavne nagrade. Ocjenjivački sud može 

odlučiti da ne dodijeli neku od tri glavne nagrade ili neku od dodatnih nagrada. 

Ukupan novčani iznos svih nagrada ne može prijeći iznos raspoloživ u nagradnome fondu 

IV 

Prijava kolegija za nagradu obavlja se slanjem prijave (poštom i u elektroničkom obliku) na adresu Ureda za 

e-učenje Sveučilišta u Zagrebu do 30. rujna 2010do 30. rujna 2010do 30. rujna 2010do 30. rujna 2010. godine. godine. godine. godine. Prijava se dostavlja Povjerenstvu za e-učenje na 

obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta http://www.unizg.hr i Ureda za e-učenje 

Sveučilišta/Centra za e-učenje Srca: http://www.srce.hr/ceu/natjecaj_e_kolegij.html, te treba obavezno 

sadržavati: 

o osnovne podatke o kolegiju i autorima 

o kratki opis sadržaja kolegija i ishodi učenja kolegija 

o osvrt autora na motivaciju i razloge za primjenu tehnologija e-učenja 

o izvješće o provedbi kolegija u tekućoj akademskoj godini, koje uključuje podatke o broju studenata 

koji su se koristili sadržajem e-kolegija 

o podatke potrebne za on-line pristup e-kolegiju odnosno internetskoj stranici kolegija 

o podatke za kontakt petoro polaznika/polaznica e-kolegija 

o podatak o licenci kolegija, odnosno uvjetima dostupnosti nastavnih sadržaja 

V 

Po isteku natječaja Sveučilište će na svojim mrežnim stranicama objaviti popis svih valjano prijavljenih 

radova s osnovnim podatcima u cilju osiguranja potpunog i pravodobnog uvida u cijeli postupak 

akademskoj javnosti. 

VI 

Ocjenjivački sud kojega imenuje Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu će po zaključenju roka za 

prijavu na natječaj ocijeniti prijavljene e-kolegije prema slijedećim obilježjima odnosno kriterijima:  

(a) uporaba ICT  tehnologije (procjena razine sukladno Odluci, inovativnost i svrsishodnost) 

(b) implementacija elemenata instrukcijskog dizajna (djelotvorna primjena odgovarajućih 

pedagoških/didaktičkih načela u oblikovanju nastavnih sadržaja i načina poučavanja, elemenata za 
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vrednovanje znanja te ostalih elemenata ovisno o razini primjene tehnologija u prijavljenom 

kolegiju) 

(c) kvaliteta nastavnog materijala (nastavni materijali su samostalno izrađeni ili preuzeti, recenzirani,  

ne recenzirani, u suglasju s metodikom predmeta)  

(d) unaprjeđenje učinkovitosti poučavanja i učenja (poboljšanje rezultata rada nastavnika , poboljšanje 

mogućnosti i(li) rezultata učenja studenta, rezultati evaluacije e-kolegija od strane polaznika) 

(e) interaktivnost (razina komunikacije nastavnik – student i student – student tijekom izvođenja 

kolegija) 

(f) multimedijalnost (razina primjene multimedijskih sadržaja u kolegiju) 

(g) primjenjivost (mogućnost prenošenja koncepta na slične kolegije) 

(h) pravilna uporaba jezika i stručne terminologije. 

Ocjenjivački sud nakon pregleda i ocjene prijedloga dužan je konačni prijedlog za dodjelu nagrade za 

najbolji e-kolegij dostaviti Povjerenstvu za e-učenje do do do do 22225555.... listopada listopada listopada listopada    2020202010101010....    

VII 

Odluka o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij s popisom svih nagrađenih autora i naslovima kolegija objavit 

će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica, najkasnije 

tri dana prije svečane dodjele Nagrade. 

VIII 

Svečana dodjela Nagrada za najbolji e-kolegij održat će se na svečanoj sjednici u povodu dana Sveučilišta i na 

Danu e-učenja.    

 

 

Rektor  

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r. 

 

 


