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 Zagreb, 8. prosinca 2015. 

 

 

 

Pozivamo Vas na sedmi sveučilišni  

Dan eDan eDan eDan e----učenjaučenjaučenjaučenja    

koji će se održati u četvrtak 10. prosinca 2015. od 9.30 do 14 sati, 

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

 

 

Sveučilišni Dan e-učenja organizira se svake godine kako bi se zainteresiranima omogućila razmjena 

iskustava te stjecanje novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija 

e-učenja u obrazovnom procesu. Također, taj je događaj izvrsna prilika za okupljanje i zajedničko druženje 

te za raspravu kako e-učenje iskoristiti za podizanje kvalitete nastave i obogaćivanje studentskoga iskustva. 

Središnja tema ovogodišnjega Dana e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu važnost je mrežnih stranica u funkciji 

promocije i odnosa s javnošću sveučilišta te webometrics kao važan faktor rangiranja sveučilišta. Također, na 

skupu će biti riječi o metodama vrednovanja u e-kolegiju te će biti predstavljen katalog e-kolegija ustanova 

u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.  

SedmiSedmiSedmiSedmi    sveučilišni Dan esveučilišni Dan esveučilišni Dan esveučilišni Dan e----učenja otvorit će rektor Sveučilišta u Zagrebuučenja otvorit će rektor Sveučilišta u Zagrebuučenja otvorit će rektor Sveučilišta u Zagrebuučenja otvorit će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras. 

Iz programa ovogodišnjega Dana e-učenja posebno izdvajamo panelpanelpanelpanel----diskusijudiskusijudiskusijudiskusiju na temu Web stranice Web stranice Web stranice Web stranice 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim mrežama u funkciji promocije mrežama u funkciji promocije mrežama u funkciji promocije mrežama u funkciji promocije 

upisa u upisa u upisa u upisa u studijestudijestudijestudije, koja će se održati od 11 do 12 sati. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damiraaaa    

BorasBorasBorasBorasaaaa, u panel-diskusiji sudjelovat će ravnatelj Sveučilišnoga računskoga centra dr.dr.dr.dr.    sc. Zoran Bekićsc. Zoran Bekićsc. Zoran Bekićsc. Zoran Bekić, dekan 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i posebni savjetnik rektora za područja STEM i 

međunarodne projekte prof.prof.prof.prof.    dr.dr.dr.dr.    sc. Mislav Grgićsc. Mislav Grgićsc. Mislav Grgićsc. Mislav Grgić, prof. dr. sc. Božo Skokoprof. dr. sc. Božo Skokoprof. dr. sc. Božo Skokoprof. dr. sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti i 

prof. dr. sc. Goran Bubašprof. dr. sc. Goran Bubašprof. dr. sc. Goran Bubašprof. dr. sc. Goran Bubaš s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorica panel-

diskusije bit će prorektorica za studije, studente i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. 

Ivana ČukovićIvana ČukovićIvana ČukovićIvana Čuković----BagićBagićBagićBagić. 

Sveučilište u Zagrebu i Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra organiziraju sedmisedmisedmisedmi    sveučilišni sveučilišni sveučilišni sveučilišni 

Dan eDan eDan eDan e----učenjaučenjaučenjaučenja sa željom da akademskoj zajednici, prvenstveno nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, pruže 

mogućnost razmjene iskustava i stjecanja novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih 

tehnologija te tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.  
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Organizacijom Dana eOrganizacijom Dana eOrganizacijom Dana eOrganizacijom Dana e----učenja Sveučilište u Zagrebu potvrđuje svoju učenja Sveučilište u Zagrebu potvrđuje svoju učenja Sveučilište u Zagrebu potvrđuje svoju učenja Sveučilište u Zagrebu potvrđuje svoju vodeću vodeću vodeću vodeću ulogu u ulogu u ulogu u ulogu u okruženjuokruženjuokruženjuokruženju    u u u u 

unapređenju kvalitete obrazovanja i implementaciji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te unapređenju kvalitete obrazovanja i implementaciji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te unapređenju kvalitete obrazovanja i implementaciji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te unapređenju kvalitete obrazovanja i implementaciji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te 

tehnolotehnolotehnolotehnologija egija egija egija e----učenja.učenja.učenja.učenja. Ovim događanjem Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni računski centar žele naglasiti 

važnost kvalitete nastave na sveučilištu, važnost dobre primjene ICT-a u postizanju kvalitete te poticati 

izvrsnost u sveučilišnom obrazovanju. 

 
Detaljan program sedmoga sveučilišnoga Dana e-učenja šaljemo Vam u prilogu. 

 

 
Kontakt za medije:Kontakt za medije:Kontakt za medije:Kontakt za medije:    
 
Sveučilište u Zagrebu     Sveučilišni računski centar 
Ured za odnose s javnošću     Ured za odnose s javnošću 
mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica   Nataša Dobrenić, voditeljica 
tel. 01 4564 443      tel. 01 6165 840   
mob. 099 4564 443     mob. 098 592 710 
e-mail: tamara.dagen@unizg.hr     e-mail: natasa@srce.hr 


