
 

 

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 LJETNOG SEMESTRA – 22. VELJAČE 2021. 

 

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 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. 

Umjetničku nastavu koju je moguće u većoj mjeri organizirati online (mediji vezani uz računala) se 

može odvijati hibridno (dijelom i fizičkom dijelom u online obliku) ili u potpunosti online ukoliko je 

moguće ostvariti sve ishode učenja na taj način. 

 

IZVEDBA NASTAVE - GLUMA I MEDIJI 

Kako je riječ o manjim studijskim grupama, umjetnička 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. 

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

60% u fizičkom obliku. 

 

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. 

 

EPIDEMIOLOŠKE MJERE 

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

razmak (1,5 m). 

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/


 

 

Nastavnici i 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.  

 

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/ 

 

 

SASTANCI I VIJEĆA 

Sastanci će se održavati online. Ako su male grupe mogu se održavati i u većim prostorijama uz 

pridržavanje epidemioloških mjera. 

Mnogoljudni sastanci se mogu održavati i u prilagođenim uvjetima: za vrijeme lijepog vremena izvan 

zgrade. 

 

U Rijeci, 18. veljače 2021. 

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

