
 

 

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI 

 

UPUTE ZA IZVOĐENJE NASTAVE U AKAD. GOD. 2020./2021. 

Ove upute su izrađene prema preporukama i smjernicama dobivenih od nadležnog ministarstva, 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te preporukama i odlukama Senata Sveučilišta u Rijeci. Za sve 

dodatne informacije kliknite na slijedeće poveznice: 

https://uniri.hr/vijesti/preporuke-za-izvedbu-nastave-na-sveucilistu-u-rijeci-za-akademsku-godinu-

2020-2021/ 

https://uniri.hr/vijesti/covid-19-informacije/ 

 

POČETAK AKADEMSKE GODINE – ORIJENTACIJSKO MOTIVACIJSKI PRAKTIKUM 

Studente će 1. listopada 2020. dočekati prodekanica za nastavu, studijske programe i studentska 

pitanja te održati motivacijsko-orijentacijski praktikum prema slijedećem rasporedu: 

1.10.2020. četvrtak 
u 10 sati I. godina preddiplomskog studija Likovne pedagogije – soba A-210 
u 12 sati I. godina preddiplomskog studija Primijenjene umjetnosti - soba A-210 
 
2.10.2020. petak u 10 sati I. godina preddiplomskih studija Grafički dizajn i vizualne komunikacije / 
Gluma i mediji  - soba A-210 
 
Prisustvovanje na praktikumima je obvezatan za sve brucoše. 
 
Studenti viših godina studija će također biti pozvani i prema rasporedu će sudjelovati na motivacijsko 

orijentacijskom praktikumu. 

 

IZVEDBA NASTAVE ZA LIKOVNU PEDAGOGIJU, PRIMIJENJENU UMJETNOST I GRAFIČKI DIZAJN I 

VIZUALNE KOMUNIKACIJE 

Nastava na Akademiji se izvodi u fizičkom obliku u manjim grupama za sve umjetničke predmete.  

Nastava na prvoj godini preddiplomskog studija počinje 5. listopada 2020.  

Raspored sati za prve godine LP, PU i GDVK planiran je za umjetničke predmete u turnusima u obliku 

koncentrirane nastave radi većeg broja studenata i radi manjeg miješanja grupa. Studenti su 

podijeljeni u više grupa te odvojeno pohađaju kiparstvo, slikarstvo i grafiku po tjednima naznačenim 

u rasporedu sati. 

Nastava za sve ostale godine kao i nastava za diplomske studije počinje 12. listopada 2020.  

Nastava za teorijske predmete i opće kombinirane predmete (teorijsko-umjetničke) koje slušaju svi 

studenti biti će provedena u hibridnom obliku tj. predavanja će biti online, a vježbe i seminari će se 

održavati u fizičkom obliku po grupama u dogovoru s nastavnicima. 

Pogoršanjem epidemioloških mjera biti će moguće nastavu izvoditi djelomično na daljinu i na ostalim 

predmetima. 

Molimo sve nastavnike da uvrste, kao mogućnost, nastavu na daljinu u detaljnim izvedbenim 

planovima (syllabus) za ovu akademsku godinu.  

Sveučilište će organizirati tečajeve za MS TEAMS i BIG BLUE BUTTON za nekoliko zaposlenika sa svake 

sastavnice koji će naučeno dalje prenijeti svim zaposlenicima. 

 

 

 

https://uniri.hr/vijesti/preporuke-za-izvedbu-nastave-na-sveucilistu-u-rijeci-za-akademsku-godinu-2020-2021/
https://uniri.hr/vijesti/preporuke-za-izvedbu-nastave-na-sveucilistu-u-rijeci-za-akademsku-godinu-2020-2021/
https://uniri.hr/vijesti/covid-19-informacije/


 

 

RASPORED SATI 

Raspored sati je koncipiran na način da su u jutarnjem dijelu rasporeda obvezni umjetnički predmeti, 

zatim slijede izborni i u poslijepodnevnim satima povijest umjetnosti i teorijsko - umjetnički predmeti 

koji će se radi velikog broja studenata održavati hibridno - predavanja online, a seminari i vježbe u 

fizičkom obliku. 

Kod rasporeda prostorija važno je osigurati dovoljno mjesta za svakog studenta s obzirom na veličinu 

grupe. 

Raspored sati je podložan promjenama ukoliko dođe do promjena radi epidemioloških mjera 

 

IZVEDBA NASTAVE I RASPORED SATI - GLUMA I MEDIJI 

Kako je riječ o manjim studijskim grupama, nastava će se odvijati u fizičkom obliku. 

Raspored sati se prilagođava za rad u manjim grupama te prema potrebama stjecanja kompetencija 

na praktičnoj nastavi. 

Kako se radi o malom broju studenata teorijska nastava je također organizirana u fizičkom obliku. 

Molimo sve nastavnike da uvrste, kao mogućnost, nastavu na daljinu u detaljnim izvedbenim 

planovima (syllabus) za ovu akademsku godinu. 

Pogoršanjem epidemioloških mjera bit će moguće nastavu izvoditi djelomično do 40% na daljinu i 

60% u fizičkom obliku. 

Sveučilište će organizirati tečajeve za MS TEAMS i BIG BLUE BUTTON za nekoliko zaposlenika sa svake 

sastavnice koji će naučeno dalje prenijeti svim zaposlenicima. 

 

EPIDEMIOLOŠKE MJERE 

Nastava je organizirana u manjim grupama. Molimo nastavnike i studente za primjeren međusobni 

razmak (1,5 m). 

Nastavnicima su naručeni viziri (plastične maske preko lica) radi bolje komunikacije sa studentima. 

Studenti su dužni nositi vlastite maske (ili vizir) kao i potrebnu zaštitnu odjeću koju zahtijeva boravak 

u radionicama. Uz primjerenu udaljenost moguće je održavati vježbe sa studentima i bez maske 

ukoliko prekrivanje lica narušava nastavni proces. 

Potrebno je češće provjetravati prostorije. Molim sve katedre da zaduže asistente ili studente po 

dežurstvima radi dezinfekcije radnih ploha. (biti će osigurane špricalice za radne plohe) 

Svi zaposlenici i studenti su dužni potpisati izjavu o tome da će dolaziti zdravi na nastavu bez 

temperature. Izjava će nastavnicima biti upućena e-mailom te ju je potrebno vratiti potpisanu 

(mailom ili osobno) prije početka nastave. Za studente će se posebno organizirati potpisivanje izjava 

po godinama studija. 

U tijeku je nabava dva tepiha sa dezinfekcijskim sredstvom koji će biti postavljeni na ulazima u 

zgradu. Zgrada će biti zatvorena i ulaziti će se sa zaposleničkim karticama i ixicama. 

 

VISOKORIZIČNE SKUPINE 

Nastavnici i studenti koji pripadaju visokorizičnim skupinama i oni kompromitiranog zdravstvenog 

stanja imaju mogućnost rada na daljinu. U tom slučaju je potrebno priložiti medicinsku 

dokumentaciju. 

Studenti koji pripadaju visokorizičnoj skupini dokazuju potvrdom sveučilišnog liječnika nadležnog za 

pojedinu sastavnicu (kontakti u dopisu i poveznici ispod). 

Nastavnici koji pripadaju rizičnoj skupini dokazuju potvrdom liječnika – specijaliste medicine rada. 



 

 

U ovakvim slučajevima se nastava i provedba nastave dogovaraju pojedinačno sa prodekanicom za 

nastavu, studijske programe i studentska pitanja. 

https://apuri.hr/za-studente/postupanje-za-visokorizicne-skupine/ 

 

CIJEPLJENJE ZA GRIPU 

Prema preporuci svi zaposlenici i studenti mogu se e-mailom javiti dr.sc. Marijani Turčić, dr. med., na 

e-mail adresu marijana.turcic@zzjzpgz.hr zaključno s danom 02. listopada 2020. godine kako bi se 

osigurao dovoljan broj cjepiva. Prijava nije obvezujuća. 

 

SASTANCI I VIJEĆA 

Sastanci će se održavati u fizičkom obliku u adekvatnim prostorijama. Mnogoljudni sastanci se mogu 

održavati u prilagođenim uvjetima: za vrijeme lijepog vremena izvan zgrade, u grupama ili u slučaju 

pogoršanja epidemioloških mjera preko MS Teams-a – preporučeno (ili drugih platformi). 

Radni sastanci i dogovori se mogu održavati i u fizičkom i u online obliku.  

Preporučuje se fizički oblik radi efikasnosti i cjelovitije komunikacije. 

 

U Rijeci, 25. rujna 2020. 

https://apuri.hr/za-studente/postupanje-za-visokorizicne-skupine/
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