
 
KLASA: 602-04/21-12/1 

URBROJ: 2186-62-14-21-11 

U Varaždinu, 21. siječnja 2021.        

 

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima 
se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja 
prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 18. prosinca 2020., Preporuka za održavanje nastave na 
visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 31. kolovoza 2020. i nadopuna Preporuka od 27. studenog 2020., 
Preporuke Rektora Sveučilišta u Zagrebu od 20. listopada 2020., preporuke Kriznog stožera Fakulteta 
organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 21. listopada 2020., te članka 32. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet), dekanica Fakulteta donosi 
sljedeću 
 

 

O D L U K U 

o provođenju nastave na stručnom preddiplomskom studiju Primjena informacijske tehnologije u 
poslovanju (Varaždin i studijski centri) u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. za 

vrijeme pandemije COVID-19 

 

I. 

(1) Ovom Odlukom se određuje način provođenja nastave na stručnom preddiplomskom studiju 
Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (Varaždin i studijski centri) za vrijeme 
pandemije COVID-19 u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. 

(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. 

Nastava u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. izvodit će se sukladno Izvedbenom 
planu nastave i ovoj Odluci. 

 

III. 

(1) Nastava na stručnom preddiplomskom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju 
(Varaždin i studijski centri) će se u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. održavati 
prema modelu C (nastava na daljinu u potpunosti). 

(2) Ovisno o epidemiološkoj situaciji tijekom semestra moguć je prelazak na drugi model izvođenja 
nastave. 
 

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

predmeta i važećim protuepidemijskim mjerama. 

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

i važećim protuepidemijskim mjerama. 

(3) Usmeni dio ispita pred povjerenstvom će se održavati na daljinu ili kontaktno na Fakultetu u 

skladu s odlukom nositelja predmeta.  

(4) 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.  

               D E K A N I C A: 

          Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v.r. 


