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Klasa: 602 – 04/08 – 31/38
Urbroj: 380 – 03/13 – 10 – 2
Zagreb, 17. lipnja 2010.
Senat Sveučilišta u Zagrebu, temeljem Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu
(aktivnost E-5), a u skladu s člancima 11., 21., 70., 93. i 96. Statuta Sveučilišta u
Zagrebu, na 1. sjednici u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održanoj 14. listopada
2008. donio je Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij, a na 13. sjednici u 341.
akademskoj godini (2009./2010) održanoj 15. lipnja 2010. donio je njegove Izmjene i
dopune

Pravilnik
o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij
(pročišćeni tekst)

I. Opće odredbe
Članak 1.
E-kolegijem smatra se sveučilišni kolegij (predmet) ili njegov značajan dio koji se izvodi uz
uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) te interneta i koji prema Odluci
Senata o oblicima sveučilišne nastave prema razini primjene tehnologija e-učenja pripada
razini 1, 2, ili 3.
II. Nagrada
Članak 2.
(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 sveučilišnome obrazovanju.
Nagrada za najbolji e-kolegij dodjeljuje se za kolegije u kojima se tehnologija rabi na
najbolji način za proces obrazovanja i to ne samo u tehnološkome nego i u
pedagoškome, odnosno didaktičkome smislu. Cilj je nagraditi autore/autorske timove
za ostvarene iskorake u tome području.
(3) O ukupnome iznosu u nagradnome fondu za nagrade za najbolji e-kolegij u tekućoj
akademskoj godini odlučuje rektor Sveučilišta u Zagrebu. Nagradni fond može se
povećati na temelju sponzorstva poslovnih i drugih organizacija.
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(4) Nagrade za najbolje e-kolegije dodjeljuju se jednom godišnje na osnovi provedenoga
javnoga natječaja.
(5) Mogu se dodijeliti tri 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).
(6) Ovisno o pristiglim prijavama na natječaj, mogu se dodijeliti i ove 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) ova
o posebna nagrada ocjenjivačkoga suda koja se sastoji od povelje i novčanoga
iznosa (10% iznosa nagradnoga fonda).
(7) 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.
(8) 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.
(9) Ukupan novčani iznos svih nagrada ne može prijeći iznos raspoloživ u nagradnome
fondu.

III. Natječaj
Članak 3.
(1) Natječaj raspisuje rektor Sveučilišta u Zagrebu, a provodi Povjerenstvo za e-učenje
Sveučilišta u Zagrebu.
(2) Natječaj se raspisuje samo za tri glavne nagrade.
(3) Dodatne nagrade mogu se dodijeliti e-kolegijima koji su prijavljeni na natječaj, ali nisu
izabrani za neku od tri glavne nagrade.
Članak 4.
Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Obavijest o
natječaju dostavlja se i dekanima svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
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Članak 5.
Objava natječaja, osim poziva na podnošenje prijava, sadrži upute o podnošenju
prijava, terminski plan provedbe natječaja i kriterije za ocjenjivanje prijavljenih ekolegija.
Članak 6
Natječaj se u pravilu objavljuje u lipnju tekuće akademske godine s rokom dostave
prijava do kraja rujna i objavom rezultata i dodjelom nagrada u studenome za
prethodnu akademsku godinu.
Članak 7.
Daljnje informacije, potrebni dokumenti i elektronički obrasci objavljuju se na
internetskim stranicama Ureda za e-učenje/Centra za e-učenje Srca:
http://www.srce.hr/ceu/natjecaj-e-kolegij.html.

IV. Sudionici
Članak 8.
(1) Pravo na sudjelovanje imaju nastavnici odnosno timovi nastavnika koji su navedeni
kao nositelji predmeta u Redu predavanja Sveučilišta u Zagrebu za tekuću akademsku
godinu.
(2) Svaki nastavnik u jednoj godini na natječaj može prijaviti samo jedan e-kolegij.
(3) E-kolegiji koji su dobili neku od tri glavne nagrade mogu se ponovo prijaviti nakon tri
godine u slučaju da su unaprijeđeni i osuvremenjeni sadržajno i u pedagoškodidaktičkom pristupu u korištenju tehnologije pri čemu su autori dužni navesti
promjene koje su napravljene u odnosu na prijašnji kolegij.

V. Prijava
Članak 9.
(1) Prijava se dostavlja Povjerenstvu za e-učenje na obrascu i na način propisan tekstom
natječaja.
(2) Prijava na natječaj obavezno treba 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
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o
o
o
o

izvješće o provedbi kolegija u tekućoj akademskoj godini, koje uključuje podatke o
broju studenata koji su se koristili sadržajem e-kolegija
podatke potrebne za on-line pristup e-kolegiju odnosno internetskoj stranici
kolegija
podatke za kontakt petoro polaznika/polaznica e-kolegija
podatak o licenci kolegija

(3) Prijavom na natječaj, kandidati se obvezuju javno prezentirati kolegij na za to
predviđenim događanjima na poziv Sveučilišta u Zagrebu.
VI. Ocjenjivanje i odabir
Članak 10.
(1) Povjerenstvo za e-učenje imenuje Ocjenjivački sud za vrednovanje pristiglih ekolegija.
(2) U Ocjenjivački sud imenuju se članovi Povjerenstva za e-učenje i zaposlenici Ureda za
e-učenje te istaknuti stručnjaci za e-obrazovanje i autori tečajeva za e-učenje.
Članak 11.
Tehničku podršku provedbi natječaja daje Ured za e-učenje/Centar za e-učenje u
Sveučilišnome računskome centru.
Članak 12.
(1) Ocjenjivački sud ocijenit će sve prijavljene kolegije prema ovim obilježjima / 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 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
(2) U postupku ocjenjivanja ocjenjivački sud može kontaktirati autore i polaznike
(studente) kolegija.
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(3) Ocjenjivački sud između prijavljenih kolegija, na temelju ocjena kriterija navedenih u
natječaju, izabire kolegije u uži izbor.
(4) Autore kolegija odabranih u uži izbor Ocjenjivački će sud pozvati na kratku
prezentaciju.
(5) Nakon prezentacija Ocjenjivački sud provodi raspravu i donosi odluku o dodjeli
nagrada koju predlaže Povjerenstvu za e-učenje. Povjerenstvo za e-učenje donosi
konačnu odluku o dodjeli nagrada koju potvrđuje Rektor.
(6) Članovi Ocjenjivačkoga suda ne mogu glasovati za e-kolegije koji se izvode na
sastavnici Sveučilišta na kojoj su zaposleni. E-kolegiji, na kojima su članovi
Ocjenjivačkoga suda nositelji ili sudionici u njihovome izvođenju, neće se razmatrati za
dodjelu nagrada.
(7) Odluka Povjerenstva o nagradama je konačna i objavljuje se na internetskim
stranicama Sveučilišta.
(8) Nagrade dodjeljuje rektor Sveučilišta u Zagrebu na javnoj svečanosti.
Rektor
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

