
Planovi Matematičkog odsjeka PMF-a za akademsku godinu 2020./2021. 

Uvažavajući situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa, apsolutni prioritet je zdravlje i 

sigurnost naših studenata te zaposlenika. S druge strane, u cilju osiguranja kvalitete obrazovanja, 

želja nam je omogućiti održavanje što je moguće više nastave u prostorima Matematičkog 

odsjeka PMF-a (PMF-MO) uz poštivanje epidemioloških preporuka. Kako bismo umanjili 

neizvjesnost, u nastavku navodimo planove i očekivanja za zimski semestar nadolazeće 

akademske godine. 

Kalendar nastave u zimskom semestru 2020./2021. Nastava za sve studente preddiplomskih i 

diplomskih studija, te integriranog studija započet će prema planu, 5. listopada 2020. Prvih šest 

tjedana održavala bi se nastava u hibridnom obliku (dijelom na daljinu, dijelom kontaktno). 

Nakon toga bila bi tri kolokvijska tjedna (od 16. studenog do 4. prosinca 2020.) koja bi se 

organizirala u prostorima PMF-MO, slično kao i pisane provjere znanja održane u lipnju/srpnju 

2020.  Nakon toga opet bi slijedilo 6 tjedana nastave u hibridnom obliku. U veljači 2021. također 

bi postojala tri kolokvijska tjedna, te nakon toga dva tjedna za popravne kolokvije. Nastava u 

ljetnom semestru trebala bi početi 8. ožujka 2021. kako je i predviđeno u Redu predavanja. 

Raspored nastave za zimski semestar biti će objavljen tijekom rujna. 

Brucoši. Uvodno predavanje za brucoše održat će se izravnim prijenosom online u petak 2. 

listopada 2020., putem online platforme. Svi brucoši dobit će poziv i upute za praćenje uvodnog 

predavanja s točnim terminom održavanja. Prilikom kreiranja rasporeda za kontaktnu nastavu 

brucoši će imati najveći prioritet. Uzimajući u obzir epidemiološke preporuke, namjera nam je da 

brucoši nastavu pohađaju u istoj grupi i u istoj prostoriji. Grupe će biti veličine 30 do 50 

studenata uz primjenu fizičke distance te nošenje zaštitnih maski. Kontaktna nastava za brucoše 

provodila bi se u dvije smjene: jutarnja i popodnevna. 

Više godine i diplomski studij. Nastava za studente viših godina preddiplomskog te studente 

diplomskog studija biti će organizirana u hibridnom obliku (kontaktno i na daljinu), ovisno o 

prostornim kapacitetima te epidemiološkim preporukama. Detalji će se definirati tijekom rujna i 

s njima će pravovremeno biti upoznati studenti. 

Smještaj studenata. Držimo da je najbolje da studenti koji žive izvan Zagreba osiguraju 

smještaj u Zagrebu. Pozivaju se studenti da dolaze u prostore PMF-MO isključivo onda kada će 

se nastava provoditi u predavaonicama i računarskim praktikumima te da se pri tom pridržavaju 

sigurnosnih i zdravstvenih mjera te preporuka. 

Sigurnosne i zdravstvene mjere i preporuke. Osnovne preporuke koje propisuje HZJZ vrijede 

i u prostorima PMF-MO. Posebno skrećemo pažnju na sljedeće: 

- Pri boravku u prostorima PMF-MO, studenti i zaposlenici su obavezni nositi zaštitnu masku te 

držati fizički razmak od najmanje 1.5 m od drugih osoba.                                                                 

- Dezificijensi će biti osigurani na frekventnim mjestima PMF-MO. Prostorije u kojima borave 

studenti dezinficirat će se između smjena.                                                                                          

- Prilikom kontaktne nastave u prostorima PMF-MO kreirat će se popisi prisutnih studenata s 

rasporedom sjedenja.                                                                                                                              

- Koliko je god to moguće, potrebno je izbjegavati miješanje studenata iz različitih skupina.          

- Studentima kojima su liječnici iz zdravstvenih razloga preporučili da ne sudjeluju u kontaktnoj 

nastavi, uz predočenje relevantnih dokaza, biti će omogućeno da nastavu prate na daljinu.   


