SVEUČILIŠTE U RIJECI
POMORSKI FAKULTET
POVJERENSTVO ZA NASTAVU

UPUTE O IZVOĐENJU NASTAVE
od 1. ožujka 2021.
ZA STUDENTE
Rijeka, 18.2.2021.

Sukladno preporukama Sveučilišta u Rijeci, donosimo upute za izvođenje nastave u
ljetnom semestru ak. god. 2020.-2021. na Pomorskom fakultetu, koje se primjenjuju od 1.
ožujka 2021.:
1. Za preddiplomski studij predavanja će se izvoditi na Fakultetu uz podjelu
studenata na A i B grupu. Podjela na A i B grupu odnosi se samo na predavanja.
Grupe će se izmjenjivati svaki tjedan na Fakultetu. Podjela studenata na grupe za
predavanja nalazi se u privitku. Nastava započinje „uživo“ 1. ožujka 2021. za A
grupu studenata.
Za diplomski studij studenti se za predavanja ne dijele u grupe, uz izuzetak na
predmetima sa velikim brojem studenata o čemu će studente obavijestiti
predmetni nastavnici na uvodnom satu. Nastava za sve studijske grupe na
diplomskoj razini počinje 1. ožujka 2021.
2. Vježbe će se održavati na klasičan način na Fakultetu i poligonima, prema važećem
rasporedu sati, za sve studijske grupe na preddiplomskoj i diplomskoj razini.
3. Izborni predmeti (predavanja i vježbe) izvoditi će se na daljinu za sve studijske
grupe na preddiplomskoj i diplomskoj razini.
Izuzetak su izborni predmeti koji podliježu STCW konvenciji, te će se oni izvoditi
na „klasičan“ način (predavanja i vježbe), na Fakultetu ili poligonima. Također, na
„klasičan“ način izvoditi će se laboratorijske vježbe iz izbornih kolegija, o čemu će
studente obavijestiti predmetni nastavnici na uvodnom satu.
Nastava na daljinu za izborne predmete izvoditi će se u realnom vremenu i uz
izravnu interakciju s nastavnicima, prema važećem rasporedu sati.
4. Studenti su dužni pratiti nastavne materijale i obavijesti koje će nastavnici
postavljati na sustav za e-učenje Merlin, te se pridržavati uputa nastavnika pri
praćenju nastave na daljinu kao i ostalih oblika nastavnog procesa. Preporuča se
komunicirati s nastavnicima i putem e-mail-a, te pritom koristiti e-mail adresu s
uniri domenom.
5. Kontinuirane provjere znanja tijekom semestra, kolokviji, te završni ispiti u
izvanrednim i redovnim ispitnim rokovima izvoditi će se uživo na Fakultetu.
6. Studentima je dostupna računalna oprema i pristup internetu u prostoriji
Visokoškolske knjižnice u terminima i uz poštovanje epidemioloških mjera za
pristup knjižnici.
7. Stručne službe Fakulteta biti će dostupne studentima prema terminima
objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta uz pridržavanje epidemioloških
mjera.
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8. Sve upite prema studentskoj službi potrebno je dostavljati e-mailom na
evstud@pfri.hr.
9. Studenti koji su zaraženi Covid-19 virusom i/ili u samoizolaciji dužni su skenirane
testove na Covid-19 i/ili ispričnice liječnika obiteljske ili školske medicine
dostaviti e-mailom na evstud@pfri.hr i na jurdana@pfri.hr.
10. Studenti mogu ulaziti na Fakultet isključivo na glavni ulaz (Studentska ulica 2), uz
obvezno nošenje zaštitnih maski i pridržavanje svih važećih epidemioloških
mjera.
11. Ove upute vrijede do daljnjega, odnosno do donošenja novih preporuka i uputa
sukladno razvoju epidemiološke situacije te mjera i preporuka nadležnih tijela.

S poštovanjem,
Prodekanica za nastavu i studente
Izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana
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