Pravila za kolegij Metalne konstrukcije 1 prema „IZVEDBENOM PLANU PREDDIPLOMSKOG
SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2020./2021“
kojeg je donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 221. redovitoj
sjednici, održanoj u elektroničkom obliku od 2. do 5. veljače 2021. i prema odluci dekana o održavanju
nastave u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. na daljinu (model C) od 16. veljače 2021.
Klasa: 003-08/21-02/01, URBROJ: 251-64-01-21-6).
•

Nastava na kolegiju Metalne konstrukcije 1 se izvodi na daljinu, u skladu s postojećim
studijskim programom u predviđenim terminima prema rasporedu svaki tjedan, putem
platforme Microsoft Teams u kojoj će biti izrađene grupe studenata za predavanja i vježbe.

Predavanja:
•

•

•

Predavanja će se održavati u terminu srijedom od 8-10 sati te molimo studente da se u tom
terminu povežu s Microsoft Teams grupom METALNE KONSTRUKCIJE 1 2020/21 (svi
studenti).
Predavanja i drugi nastavni materijali u obliku separata bit će dostupni na web stranicama
kolegija http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon/predavanja najkasnije dan prije
redovnog termina predavanja.
Tijekom nastave provodit će se evidencija pohađanja predavanja.

Vježbe:
•

•

•
•

Auditorne vježbe će se, prema posebnom rasporedu, održavati u terminima srijedom od 1516 sati za grupe A-F i četvrtkom od 8-9 sati za grupe G-J, te molimo studente da se u tom
slučaju povežu s Microsoft Teams grupom METALNE KONSTRUKCIJE 1 2020/21 (svi studenti).
Konstrukcijske vježbe, će se održavati putem platforme Microsoft Teams u predviđenim
terminima za pojedinu grupu. Molimo studente da za konstrukcijske vježbe pripreme PDF
datoteke riješenih dijelova programskog zadatka (naziv datoteke:
Ime_Prezime_DioProgramskogZadatka) i učitaju iste svatko u mapu svog kanala (Ime
studenta). Molimo studente da budu povezani na Microsoft Teams grupu METALNE
KONSTRUKCIJE 1 2020/21 (GRUPA VJEŽBI) prije početka termina vježbi za pojedinu grupu i
očekuju individualni poziv voditelja vježbi.
Informacije za vježbe i nastavni materijali u obliku separata bit će dostupni na web
stranicama kolegija http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon/vjezbe.
Tijekom nastave provodit će se evidencija pohađanja vježbi.

