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BILJEŠKA 

s prvog međusveučilišnog sastanka hrvatskih sveučilišta u okviru projekta EQIBELT 
održanog 26.siječnja 2006. godine na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci 

MINUTES (in Croatian) 

of the first inter-university meeting of Croatian universities 
within the framework of EQIBELT project 

held at January 26, 2006 at Rector's office at University of Rijeka 

Sastanku su prisustvovali: 

Sveučilište u Rijeci: akademik Danijel Rukavina, rektor, 
prof.dr.sc. Pero Lučin, prorektor i predstavnik Sveučilišta u konzorciju, 
prof.dr.sc. Goran Kalogjera, prorektor za nastavu, 
dr.sc. Marta Žuvić Butorac, zamjenica predstavnika Sveučilišta u 
konzorciju, 

Sveučilište u Dubrovniku: mr.sc. Lucijana Leoni, predstavnica Sveučilišta u konzorciju, 

Sveučilište u Zagrebu: prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i studente, 
mr.sc. Zoran Bekić, koordinator projekta, 
Sandra Kučina, tajnica projekta 

CARNet: Jasna Tingle, predstavnik CARNeta u konzorciju, 

te članovi radne skupine Sveučilišta u Rijeci za provedbu projekta EQIBELT i izradu strategije: 
dr.sc. Dragan Čišić, Pomorski fakultet, 
dr.sc. Sanja Barić, Pravni fakultet, 
dr.sc. Nataša Hoić-Božić, Filozofski fakultet, 
dr.sc. Božidar Kovačić, Filozofski fakultet. 

Sastanak je započeo u 11 sati.  

Sastanak je otvorila dr.sc. Marta Žuvić-Butorac i pozdravila sve prisutne u ime članova radne 
skupina Sveučilišta u Rijeci za provedbu projekta EQIBELT i izradu strategije. 

Prisutnima se obratio rektor Sveučilišta u Rijeci akademik Danijel Rukavina. Pozdravljajući prisutne 
podržao je projekt i istaknuo njegovu važnost. „Kvaliteta rada je jedina konstanta koja će se 
dokazivati u europskom prostoru i priznanje koje ćemo dobiti od EU temelji se na promicanju 
kvalitete u nastavi, u svim oblicima nastave pa tako i u e-learningu koji otvara niz mogućnosti. 
Potrebno je pokrenuti cjelokupni sveučilišni potencijal, a posebno je važno definirati strategiju, 
napraviti infrastrukturu i uključiti sav raspoloživ ljudski potencijal u unapređenje kvalitete 
obrazovanja“ riječi su rektora Rukavine. Rektor je također naglasio da je Sveučilište u Rijeci u 
zadnje vrijeme uložilo velike napore u unapređenje ljudskih potencijala i izgradnju potrebne 
infrastrukture. 

Koordinator projekta EQIBELT mr.sc. Zoran Bekić zahvalio se na dobrodošlici, te izložio ciljeve i 
ovog sastanka: 

• definirati konkretna očekivanja hrvatskih partnera u pojedinim fazama projekta i definirati 
pitanja koja je potrebno uputiti tijekom projekta EU partnerima, posebno pitanja vezana uz 
radionice i događanja u okviru projekta planirana za 2006. godinu, 

• u duhu suradnje i međusobne otvorenosti sveučilišnih timova, razmijeniti ideje, stavove i 
planove rješavanja pojedinih zadataka na svakom od sveučilišta i tako pomoći jedni 
drugima u pronalaženju optimalnih rješenja za svako od hrvatskih sveučilišta, 

• razmijeniti do sada elaborirane ideje i stavove vezane uz strateške dokumente u području 
e-učenja i sustava potpore e-učenju. 
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Prihvaćen je ranije predloženi 

Dnevni red: 

1. Izvještaj o stanju izrade strateških dokumenata u području e-učenja na hrvatskim 
sveučilištima 

2. Rasprava o mogućnostima pristupima izradi strateških dokumenata u području e-učenja i 
uvođenju tehnologija e-učenja u sveučilišno obrazovanje 

3. Rasprava o sadržaju i pripremama za EQIBELT radionice, predavanje dr. Batesa i druga 
događanja tijekom 2006. godine 

4. Razno 

Ad 1. 

Izvještaj Sveučilišta u Rijeci – izvještaj je podnijela dr.sc. Marta Žuvić Butorac: 

Sveučilište u Rijeci osnovalo je radnu skupinu za izradu strategije e-learninga i održalo sastanak 
19. siječnja 2006. Radna skupina je imenovana od strane Senata te je tako dobila potpuni 
legitimitet. Na svojem prvom sastanku članovi su se međusobno upoznali te su se upoznali i s 
projektom EQIBELT, ciljevima projekta i ciljevima rada radne skupine. Radna skupina će izraditi 
strategiju koja će se uklopiti u razvojnu strategiju Sveučilišta. Pri osnivanju centra podrške na 
Sveučilištu u Rijeci smatrat će se da se radi o novoj instituciji i novim radnim mjestima. Također je 
potrebno nabaviti informatičku opremu i osposobiti djelatnike za rad. Napomenuto je da se na 
Sveučilištu odvija i Europski projekt Mobile Game Based Learning u okviru FP6 programa. 

Izvještaj Sveučilišta u Dubrovniku – izvještaj je podnijela mr.sc. Lucijana Leoni: 

Nastavni programi su od početka rada ovog Sveučilišta osmišljeni prema načelima Bolonjske 
deklaracije. Sveučilište trenutno ima 2500 studenata, 160 zaposlenih od čega je 100 u nastavi. 
Sveučilište se deklariralo za intenzivnu internacionalizaciju, pa bi e-učenje trebao doprinijeti 
razvoju Sveučilišta i u tom smislu. Održana je prezentacija projekta nastavnicima i studentima. 
Stranica projekta nalazi se kao link na web stranicama Sveučilišta u Dubrovniku. Održan je radni 
sastanak grupe za izradu strategije e-learninga na Sveučilištu u Dubrovniku. U radnoj skupini 
nalaze se nastavnici, administrativno osoblje, informatička podrška i predsjednica Studentskog 
zbora. Istaknuto je da je važno već na početku uključiti studente u rad na samom projektu. U tijeku 
je postupak potvrđivanja/službenog imenovanja radne skupine na Senatu. 

Izvještaj Sveučilišta u Zagrebu – izvještaj je podnio mr.sc. Zoran Bekić: 

Na Sveučilištu u Zagrebu još nije osnovana radna skupina za izradu strategije e-učenja, iako su 
obavljene preliminarne konzultacije o mogućim članovima. Razlog zastoja je prvenstveno izborni 
postupak za imenovanje novog rektora i nove uprave Sveučilišta u Zagrebu. 

Zaključeno je: 

� da će u biltenu projekta EQIBELT biti objavljeni popisi radnih skupina za strategiju uvođenja e-
učenja na svakom od hrvatskih sveučilišta - sudionika projekta; 

� da se članovi radnih skupina ujedno smatraju i aktivnim sudionicima projekta EQIBELT i da 
rad na sveučilišnim dokumentima u okviru imenovanih radnih skupina mogu navoditi i kao rad 
na TEMPUS projektu EQIBELT. 
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Ad 2. 

Provođenje ankete o stanju e-učenja na hrvatskim sveučilištima. 

Ciljeve ankete je potrebno točno definirati, odnosno moramo znati što želimo postići, što izmjeriti i 
u kojem pravcu djelovati na temelju rezultata. Otvorena su pitanja hoće li anketa biti sveobuhvatna 
(u smislu kategorija ispitanika i pokrivati jednog, više ili svih hrvatskih sveučilišta). 

Dr.sc. M. Žuvić-Butorac je istaknula da pitanje anketa ima smisla samo ako je dobro definiran cilj 
istraživanja te je pitanje koliko anketa pridonosi cilju projekta. Postavlja se pitanje hoće li nam na 
projektu nešto značiti ako znamo tko točno danas koristi e-učenje. Za potrebe ankete i izradu 
strategije potrebno je točno definirati što je e-učenje. 

Raspravljano je o mogućnosti da se anketa radi u dva dijela: 
• prvi dio: osobna, neformalna anketa s pojedincima - stručnjacima i odgovornim osobama na 

sveučilištima i fakultetima 
• drugi dio: anketa prema korisnicima (prvenstveno studentima), što oni očekuju, hoće li to 

koristiti 

Moguća veličina uzoraka: 10-15 eksperata unutar države i 50-100 studenata 

Konstatiramo je da se u Rijeci već radila slična anketa prošle godine na Medicinskom fakultetu. Na 
anketu je odgovorilo 70% nastavnog osoblja, potrebno je računati i s 5-7% lažnih pozitivnih 
odgovora. Većina nastavnika koristi MS PowerPoint prezentacije u nastavi, preko 95% nastavnika 
koji su sudjelovali u anketi koristi računalo i e-mail svakodnevno ili više puta tjedno. Interesantno je 
da su rezultati ankete pokazali da više tehnologije u nastavi koriste stariji nastavnici nego mlađi. 
Mlađi nastavnici pokazali su i puno slabiju razinu i količinu komunikaciju sa studentima. M. Žuvić-
Butorac će dostaviti podatke o provedenoj anketi. 

Mr.sc. L. Leoni konstatirala je da se na Sveučilištu u Dubrovniku za sada ne koristi e-učenje, pa 
utoliko nema potrebe za provođenjem ankete. Nastavnici pokazuju otpor prema korištenju e-učenja 
jer ne žele promjene u nastavnom procesu. 

Prof.dr.sc. V. Jerolimov i mr.sc. Z.Bekić istaknuli su da na Sveučilištu u Zagrebu zbog njegove 
veličine i broja nastavnika postoji potreba utvrditi i prepoznati tko je sve ušao u područje e-učenja, 
jer sustavnih i sistematiziranih podataka nema. 

Potrebno je definirati hoće li anketa biti anonimna, uz mogućnost da se anketirani potpišu ili će se 
tražiti da se zna tko je odgovarao na pitanja, kako bi se moglo evidentirati tko koristi tehnologije e-
učenja. 

Anketa prema nastavnicima može biti praktički besplatna ako se radi distribucija preko fakulteta 
odnosno već postojećih mehanizama. Anketu prema studentima možemo napraviti uz pomoć 
nastavnika koje će je provesti na svojim studentima. Potrebno je predvidjeti financijska sredstva za 
pripremu ankete i njeno obrađivanje. 

Mr.sc. Z. Bekić predložio je zaključke:  

� potrebno je osmisliti i provesti planiranu anketu, s tim da će svako sveučilište prilagoditi anketu 
svojem kontekstu i potrebama, 

� svako sveučilište će predložiti inicijalne oblike anketiranja i razraditi ih, 
� rezultate dosadašnjih anketa će članovi konzorcija dostaviti S. Kučina zbog stavljanja na 

raspolaganje drugim sudionicima projekta. 

Preduvjeti i sadržaj strateških dokumenata o uvođenju e-učenja 

Konstatirano je da je rok za definiranje vizije e-učenja na Senatima travanj 2006. godine, ali je 
pitanje hoće li se taj rok moći poštovati. 
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Kod izrade strateških dokumenata vezanih uz e-učenje potrebno je obraditi sve oblike primjene 
ICT u obrazovanju ali istovremeno i jasno definirati pojam e-učenja koji je predmet strategije i 
promjena u obrazovnom procesu. 

Kroz viziju je važno jasno iskazati što točno želimo unaprijediti i promijeniti u obrazovanju 
primjenom tehnologija e-učenja. Također će biti potrebno odrediti pojam kolegija utemeljenog na e-
učenju, odnosno minimalne kriterije (granicu) koje kolegij mora zadovoljiti da bude u kategoriji e-
učenja. Isto tako važno je definirati norme nastavnika koje valoriziraju trud uložen u izradu modula 
za e-učenje, kao i beneficije nastavnika i priznanja za korištenje tehnologija e-učenja u nastavi. 

Potrebno je definirati konkretniju suradnju s MZOŠ-om i CARNetom. 

U procesu donošenja strategije važno je da sudjeluje što više ljudi te da se oni smatraju dijelom 
procesa uvođenja e-učenja. 

Prof. Čišić istaknuo da studenti smatraju da se vođenjem tehnologija e-učenja povećala kvaliteta 
nastave i osigurala nepristranost. Također treba naglasiti dostupnost ocjena i online pisanje 
kolokvija i testova. Mogućnost da studenti stave svoje radove na web dobila je veliku podršku od 
studenata koji su je jako dobro prihvatili. Iskustva i rezultati ovakve online nastave su vrlo pozitivni. 

Važan preduvjet za sustavno uvođenje e-učenja je postojanje informacijske infrastrukture ali i 
cjelovitog administrativno-upravnog informacijskog sustava na razini sveučilišta. Potrebno je 
osigurati integriranost sa svim ostalim sustavima (sustav naplate, ISVU, poslovni sustav). 
Uvođenje e-učenja treba tretirati kao dodatnu mogućnost koja može unaprijediti obrazovanje, treba 
objasniti i pokazati da se to može koristiti, ali ne kao nametnuta obaveza. 

Izuzetno je važno definirati što treba napraviti na državnoj razini i to prenijeti Ministarstvu. 

Treba stalno voditi računa da govorimo o e-učenju kao načinu ili metodi osiguranja kvalitete u 
nastavi. 

Definiranje e-learning centara potpore: 

Centar mora pružati i pedagošku i tehničku potporu. To nije centar za primjenu informacijske 
tehnologije. 

Kritično pitanje u strategiji i pitanje budućnosti centara potpore e-učenju je pitanje otvaranja novih 
radnih mjesta. Potrebno je odmah na razini sveučilišta, a nakon toga i na razini Rektorskog zbora i 
Ministarstva raspraviti mogućnost zapošljavanja osoba s isključivim zadatkom potpore 
nastavnicima koji žele koristiti tehnologije i metode e-učenja. 

Potrebno je voditi brigu o inicijalnom i trajnom obrazovanju nastavnika kroz centre za obrazovanje 
nastavnika (u Rijeci – Universitas, u Zagrebu – Centar za obrazovanje nastavnika). Subjekti s 
kojima je potrebo surađivati pri izradi strategije na Sveučilištu: tijela koja se bave usavršavanjem 
nastavnika, napredovanjem nastavnika i vrednovanjem nastavnih materijala. 

Primjer Sveučilišta u Leuvenu: nema strategije o e-učenju, sve što je strateški važno za e-learning 
je implementirano u sve strateške dokumente sveučilišta, posebno u dokumente vezane uz 
obrazovne procese na sveučilištu. 

Profil ljudi koje očekujemo u centru za potporu e-učenju: 
• e-learning menadžer - osoba koja je osposobljena za vođenje projekata i timova u području 

primjene e-učenja, 
• tehničari (IT podrška) 
• metodičari 
• dizajneri 
• honorarni zaposlenici svih profila – konzultantske i specifične usluge 
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Potrebno je i tijekom projekta razmišljati o tome kako osigurati da se takav centar nakon završetka 
projekta ne ugasi. Pri definiranju Centra potrebno ga je uklopiti u model poslovanja sveučilišta te 
da kao takav konkurira u godišnjem proračunu za određena sredstva. Posebno je naglašeno da je 
potrebno što proje krenuti u "borbu" za prva radna mjesta za centre potpore e-učenju. 

Ad3. 

Mr.sc. Z. Bekić je izvijestio o pripremama i održavanju prve radionice u Dubrovniku, 3.-5. ožujka 
2006 i predavanju dr. T.Batesa za uprave sveučilišta. Rektorati sveučilišta trebaju proslijediti 
informaciju svojim dekanima i prodekanima i osigurati njihov dolazak na predavanje dr. 
T.Batesa i na radionicu u Dubrovniku. Program radionice bit će dostavljen članovima konzorcija 
do 15. veljače 2006. Članovi konzorcija trebaju odraditi intenzivno obavještavanje i pozivanje na 
radionicu unutar svojih sveučilišta. 

Prof.dr.sc. P.Lučin je predložio da se obavijesti o aktivnostima na projektu dostavljaju Rektorskom 
zboru, uključujući i obavijest o održavanju predavanja dr. Batesa i radionice u Dubrovniku. 

Raspravljano je o eventualnom prebacivanju predavanje T. Batesa 2. veljače na 13 sati, ali je 
nakon razmatranja zaključeno da je u najavnom dopisu već objavljen termin u 14 sati, pa se 
odustalo od promjene. Za lokalnu tehničku organizaciju i pozivanje na predavanje odgovorna su 
sveučilišta. 

Nakon održavanja radionice potrebno je izdati publikaciju s održanim predavanjima i dostavljenim 
materijalima. 

Ad4. 

Predloženo je otvorenje diskusijske liste/foruma za članove konzorcija na web stranicama projekta. 
Predloženo je da se pozovu i EU članovi konzorcija da sudjeluju u raspravama na forumu. 

Također je potrebno napraviti interni repozitorij linkova i dokumenata na webu projektu. 

Koordinator projekta mr.sc. Zoran Bekić i svi sudionici 1. međusveučilišnog sastanka zahvalili su 
dr.sc. Marti Žuvić-Butorac i Sveučilištu u Rijeci na izuzetnoj organizaciji sastanka. 

Sastanak je završen u 16 sati. 

Bilješku sastavila: Sandra Kučina Softić 


