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Katedra za tehničku termodinamiku      Zagreb, 2. 10. 2019. 

 

PRAVILA I OBAVIJESTI  

za pohađanje vježbi iz kolegija „Termodinamika I“, „Termodinamika II“, 

„Uvod u termodinamiku“ i „Osnove termodinamike A“ 

Za pohađanje vježbi iz gore navedenih kolegija vrijede sljedeća pravila:  

 

1. Auditorne vježbe su sastavni dio nastave. Na njima se obrađuje gradivo izneseno na 

predavanjima putem numeričkih primjera i zadataka. Stoga je za razumijevanje gradiva 

vrlo važno uredno pohađati i predavanja i vježbe.   

2. Standardni pribor potreban za uredno praćenje gradiva na vježbama su:  

a. Predlošci za vježbe (mogu se nabaviti u fakultetskoj skriptarnici) 

b. Toplinske tablice (mogu se nabaviti u fakultetskoj skriptarnici) 

3. Vježbe se u pravilu slušaju u unaprijed predviđenom terminu, prema rasporedu za 

pripadajuću grupu. Ukoliko studentu ne odgovara predviđeni termin, moguće ga je 

promijeniti isključivo na početku semestra, uz prethodnu dozvolu nastavnika kod kojeg je 

odabrao slušati vježbe.  

4. Iznimno i s opravdanim razlogom moguće je pojedinačnu vježbu tijekom semestra 

odraditi s drugom grupom, pri čemu je potrebno obavijestiti oba nastavnika. 

5. Pohađanje vježbi je obvezno. Svaki student potvrđuje svoju prisutnost na vježbama 

vlastoručnim potpisom na evidencijsku listu.  Vlastoručni potpisi na svim evidencijskim 

listama moraju biti autentični i međusobno usporedivi. 

6. Dopušteno je izostati (bilo opravdano, bilo neopravdano) s 20 % vježbi što iznosi 

maksimalno tri izostanka. Ukoliko student izostane s više od tri vježbe, gubi pravo na 

potpis, što znači da mora ponovno upisati odgovarajući kolegij. 

7. Da bi se uredno nadoknadile, sve vježbe koje je student propustio mora kolokvirati. 

Kolokviranje vježbi se provodi na kraju semestra, nakon završetka zadnje obavezne 

vježbe u semestru, a način kolokviranja ovisi o broju izostanaka: 

a. jedan izostanak – voditelju vježbi potrebno je donijeti prepisano gradivo obrađeno 

na vježbi s koje je student izostao 

b. dva ili tri izostanka – provest će se usmena provjera poznavanja tema obrađenih 

na vježbama s kojih je student izostao. Vježbe treba kolokvirati isključivo kod 

nastavnika koji je vodio vježbe tijekom semestra, s kojim je potrebno unaprijed 

dogovoriti termin kolokviranja vježbi. 

8. Tek nakon svih uredno odrađenih vježbi student stječe pravo na potpis iz dotičnog 

kolegija. 

9. Za sva pitanja ili nedoumice vezane uz evidenciju pohađanja vježbi potrebno je obratiti 

se dotičnom nastavniku koji je vodio vježbe. 

 

      Prof. dr. sc. Ivanka Boras   

      Voditeljica Katedre za tehničku termodinamiku 


