
 
KLASA: 602-04/21-06/1 

URBROJ: 2186-62-06-21-130       

U Varaždinu, 9. prosinca 2021.        

    

Na temelju Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije 
bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za akademsku godinu 2021./2022. 
(verzija 2.) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 7. listopada 2021. godine, te članka 63. 
Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet), 
Fakultetsko vijeće Fakulteta na elektroničkoj sjednici održanoj dana 9. prosinca 2021. godine 
donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o načinu izvođenja nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima i  
preddiplomskom stručnom studiju (Varaždin i studijski centri) na Fakultetu u razdoblju 

od 13. prosinca 2021. do 27. veljače 2022.  
 

I. 

(1) Ovom Odlukom se određuje način izvođenja nastave na preddiplomskim i diplomskim 
sveučilišnim studijima i preddiplomskom stručnom studiju u razdoblju od 13. prosinca 
2021. do 27. veljače 2022.  

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni 
u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

II. 

Predavanja i seminari na Fakultetu na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima i 
preddiplomskom stručnom studiju u razdoblju od 13. prosinca 2021. do 27. veljače 2022. će se 
izvoditi na daljinu korištenjem informacijsko komunikacijskih alata.  

 
III. 

Vježbe će se održavati kontaktno na Fakultetu osim za grupe koje su u rasporedu predviđene 

za održavanje na daljinu za visokorizične skupine nastavnika i studenata. 

 

IV. 
(1) Kolokviji će se održavati kontaktno na Fakultetu ili na daljinu u skladu s odlukom 

nositelja predmeta i važećim protuepidemijskim mjerama. 

(2) Ispiti će se održavati kontaktno na Fakultetu ili na daljinu u skladu s odlukom nositelja 

predmeta i važećim protuepidemijskim mjerama. 

(3) Za visokorizične skupine nastavnika i studenata se ispiti, kolokviji te usmeni dio ispita 

pred povjerenstvom održavaju na daljinu. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u razdoblju od 13. prosinca 2021. 
do 27. veljače 2022.  

 
 

               D E K A N I C A: 

           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 

 


