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Na temelju članka 79. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne
novine“ broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007-OUSRH, 46/2007, 45/2009, 63/2011,
94/2013, 139/2013, 101/2014-OiRUSRH, 60/2015-OUSRH, 131/2017 i 96/2018), Fakultetsko vijeće
Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta na 1. elektronskoj sjednici u akademskoj godini
2019./2020. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE IZVEDBENOG PLANA DIPLOMSKOG
SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO ZA
LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2019./2020.

U Izvedbenom planu diplomskog sveučilišnog studija građevinarstvo za ljetni semestar akademske
godine 2019./2020. kojeg je donijelo Fakultetsko vijeće na 215. redovitoj sjednici održanoj 5. veljače
2020., zadnja stranica mijenja se i glasi:
„Nastava studija iz ovog Izvedbenog plana izvodi se na daljinu zbog novonastalih okolnosti
uzrokovanih virusom COVID 19 i potresom od 22. ožujka 2020. godine.
Nastava traje:



I. godina od 24. veljače 2020. do 5. lipnja 2020.
II. godina od 24. veljače 2020. do 15. svibnja 2020.

Da bi dobio potpis predmetnog nastavnika student je dužan ostvariti jedan od uvjeta:
•
najmanje 25% bodova na svakom od kolokvija,
•
na vježbama izraditi individualni program ili više njih,
•
ostvariti najmanje 25% bodova na svakom od kolokvija i izraditi individualni program ili više
njih.
Studenti koji na svakom od kolokvija ostvare najmanje 60% bodova oslobodit će se dijela ispita u
dogovoru s nastavnikom.
Provjere znanja koje se zbog specifičnosti pojedinih predmeta neće moći provoditi kroz održavanje
nastave na daljinu ne mogu biti uvjet za dobivanje potpisa.
Nastavnici su dužni u roku od 5 dana od stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Izvedbenog plana
sukladno provjerama znanja koje se provode odrediti uvjete za dobivanje potpisa, a nastavnici koji
održavaju kolokvije odrediti datume održavanja. U istom roku nastavnici su dužni o uvjetima
dobivanja potpisa i terminima kolokvija obavijestiti studente putem redovnih kanala komunikacije u
okviru održavanja nastave na daljinu te referadu putem ankete koja će im biti naknadno dostavljena.
Stupanjem na snagu ove Izmjene i dopune prestaje se primjenjivati Izvedbeni plan u dijelu koji se
odnosi na datume održavanja kolokvija i uvjeta za dobivanje potpisa koji će se mijenjati.
Kolokviji i druge provjere znanja koji su se održavali ili vrednovali do stupanja na snagu ovih Izmjena
i dopuna, vrednuju se kao uvjeti za dobivanje potpisa.
Izmjene i dopune Izvedbenog plana stupaju na snagu prvi dan od dana donošenja nakon donošenja i
objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta i na oglasnoj ploči Fakulteta .“
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