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 Zagreb, 11. prosinca 2013. 

 

 

 

Pozivamo Vas na peti sveučilišni  

Dan eDan eDan eDan e----učenjaučenjaučenjaučenja    

koji će se održati u četvrtak 12. prosinca 2013., od 9.30 do 17.00 sati, 

u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb. 

 
Pet sveučilišni Dan e-učenja organizira se sa željom da se akademskoj zajednici, prvenstveno nastavnicima 
Sveučilišta u Zagrebu, pruži mogućnost razmjene iskustava i stjecanja novih spoznaja o primjeni 
informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu, čime se 
nastavlja poticati e-učenje i provedba Strategije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Organizacijom ovog 
događanja Sveučilište u Zagrebu potvrđuje svoju ulogu lidera u regiji u unapređenju kvalitete obrazovanja i 
implementaciji tehnologija e-učenja. 

Ovogodišnji Dan e-učenja započet će uvodnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Alekse 
Bjeliša i prorektorice za studente i studije prof. dr. sc. Blaženke Divjak, nakon čega će na skupu biti 
najavljeno održavanje međunarodne akademske konferencije u području e-učenja - EDEN 2014. 
Konferencija EDEN 2014. održavat će se od 10. do 13. lipnja 2014. u Zagrebu, a njezini domaćini bit će 
Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni računski centar Srce. Na petom sveučilišnom Danu e-učenja konferenciju 
će najaviti predsjednik EDEN organizacije prof. António Moreira Teixeira sa Sveučilišta Aberta iz Portugala, 
putem webinara.  

Na Danu e-učenja i ove će godine biti dodijeljene nagrade za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu. Ove 
godine dodjeljuje se samo jedna nagrada, i to 2. nagrada za najbolji e-kolegij u akademskoj godini 
2012./2013., koja će biti uručena prof. dr. sc. Mariju Štorgi i Stanku Škecu, mag. ing. stroj., s Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za e-kolegij Teorija konstruiranja. Također, na Danu e-
učenja prisutni će se prisjetiti svih e-kolegija koji su u posljednjih nekoliko godina nagrađivani prvim i 
drugim nagradama. Nagrađeni nastavnici osvrnut će se na dosadašnji rad na svojim e-kolegijima te  
pokazati kako oni izgledaju danas.  

U okviru Dana e-učenja, u četvrtak 12. prosinca s početkom u 10.10 sati, bit će održana panel diskusija o 
nacrtu Strategije studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu, odnosno poglavlju Poticanje kreativnosti, 
inovativnosti i motivirajućeg okruženja za učenje, te važnosti ICT-a i tehnologija e-učenja u ovom procesu. 
Panelisti će biti članovi radne skupine koja je pripremala Strategiju te dekani i prodekani sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorica panel diskusije bit će prorektorica za studije i studente Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. sc. Blaženka Divjak. 
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U okviru Dana e-učenja bit će održana i radionica o ishodima učenja. Cilj radionice je pružiti podršku 
nastavnicima u planiranju aktivnog sudjelovanja studenata u nastavi, kako bi se unaprijedile njihove 
stvarne kompetencije te se bolje definirao odnos između stručnih i generičkih ishoda, praćenje i 
ocjenjivanje postignutih ishoda te njihovo unaprjeđivanje. 

Dan e-učenja organizira Ured za e-učenje/Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra SRCE 
(www.srce.unizg.hr/ceu) koji već pet godina svakodnevno pruža niz usluga svojim korisnicima: od 
mogućnosti korištenja sveučilišnog sustava za e-učenje, sustava za webinare i e-portfolio sustava, 
savjetovanja, informiranja i održavanja predavanja vezanih uz e-učenje, do organizacije tečajeva, podrške 
korisnicima u radu s tehnologijama e-učenja i izradi e-kolegija te pripreme događanja kao što su 
Moodlemoot  i Tjedan Centra za e-učenje. 

Detaljan program petog sveučilišnog Dana e-učenja šaljem Vam u prilogu maila. 

 

S poštovanjem, 
 
mr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 

      


