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Sveučilište u Zagrebu 

Filozofski fakultet 

 

Plan organizacije izvođenja nastave u zimskom semestru ak. 

god. 2020/21. 

 
Naziv odsjeka: Odsjek za kroatistiku 

Naziv studija: Preddiplomski studij kroatistike 

Godina studija: 1. godina preddiplomskog studija 

 

Izvedbeni nastavni plan 

Nositelj Naziv predmeta Tjedna 
satnica 
(P/S/V) 

Način izvođenja 

prof. dr. sc. 
Mateo Žagar; 
doc. dr. sc. 
Tanja Kuštović 

Staroslavenski jezik 2/2/0 Mješovita nastava 

prof. dr. sc. 
Zrinka Jelaska; 
prof. dr. sc. 
Krešimir 
Mićanović 

Teorija jezika 2/2/0 Mješovita nastava 

v. lekt. dr. sc. 
Helena Delaš 

Jezične vježbe 0/0/4 Mješovita nastava 

doc. dr. sc. 
Anera Ryznar 

Praksa čitanja 2/1/0 Mješovita nastava 

doc. dr. sc. 
Marija Malnar 
Jurišić 

Hrvatski govori kroz frazeologiju 2/1/0 Mješovita nastava 

prof. dr. sc. 
Krešimir Bagić 

Publicistički i medijski diskurz 0/3/0 Mješovita nastava 

doc. dr. sc. 
Andrea 
Milanko 

Uvod u teorije kulture 2/1/0 Mješovita nastava 

izv. prof. dr. sc.  
Lahorka Plejić 
Poje 

Stara književnost i novi mediji 2/1/0 Mješovita nastava 
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Podaci o načinu izvođenja predmeta  

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Staroslavenski jezik 

Nositelj/i: dr. sc. Tanja Kuštović, doc. 
dr. sc. Mateo Žagar, red. prof. 

Izvođač/i: dr. sc. Tanja Kuštović, doc. 
dr. sc. Mateo Žagar, red. prof. 
dr. sc. Ivana Eterović, poslijedoktorandica/ znanstvena 
suradnica 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

2/2/0 

Očekivani broj studenata: 120 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Predavanja 

Satnica (tjedno sati): 2 sata 

Broj nastavnih 
skupina: 

1 

Nastavni termin/i: SRIJEDA 12.30- 13.15 (Žagar) Povijest staroslavenske pismenosti 
PETAK 8.00- 9.30 (Kuštović) Fonologija staroslavenskoga jezika 

Dvorana: D7 

Kapacitet dvorane 
prema 
epidemiološkim 
mjerama: 

100 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina 
održavanja: 

Predavanja će se izvoditi u dvorani uz videokonferencijski 
prijenos. Studenti će biti podijeljeni u dvije skupine (60+60) na 
svakom od ova dva sata i naizmjenično će pratiti nastavu u 
dvorani i putem videokonferencije. Skupine će se smjenjivati 
svaki tjedan. 

 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Seminar 

Satnica (tjedno sati): 2 sata 

Broj nastavnih 
skupina: 

6 

Nastavni termin/i: pon 08:00-09:30 dvorana A119 (Eterović)  
pon 11:00-12:30 dvorana A119 (Eterović)  
čet 11:00-12:30 dvorana D1 (Kuštović)  
čet 12:30-14:00 dvorana A119 (Kuštović)  
čet 15:30-17:00 dvorana A119 (Žagar) 
čet 17:00-18:30 dvorana A119 (Žagar)  
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Dvorana: A 119 
D- 1 

Kapacitet dvorane 
prema 
epidemiološkim 
mjerama: 

A 119- 15 studenata 
D 1- 12 studenta 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina 
održavanja: 

Seminar će se izvoditi uz videokonferencijski prijenos. U svakoj 
seminarskoj grupi bit će do 20 studenata. Jedna polovica od 
svake skupine će pratiti nastavu izravno, a druga uz 
videokonferencijski prijenos. Skupine će se smjenjivati svaki 
tjedan. 

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Pismena provjera 

Oblik provjere: U dvorani 
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Podaci o načinu izvođenja predmeta  

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Teorija jezika 

Nositelj/i: dr. sc. Zrinka Jelaska, prof. 
dr. sc. Krešimir Mićanović, red. prof. 

Izvođač/i: dr. sc. Krešimir Mićanović, red. prof. 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

2/2/0 

Očekivani broj studenata: 60 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Predavanja 

Satnica (tjedno sati): 2 sata 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: ČET 9.30- 11.00 
 

Dvorana: D7 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

100 

Način održavanja: Sva nastava u dvorani 

Opis načina održavanja: Nastava će se održavati u dvorani. Svi će nastavni 
materijali biti dostupni i preko sustava Omega. 

 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Seminar 

Satnica (tjedno sati): 2 sata 

Broj nastavnih skupina: 2 

Nastavni termin/i: PET 8:45–10:15; 10.15–11:45 

Dvorana: D-IV 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

12 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Seminar će se izvoditi uz videokonferencijski prijenos. U 
svakoj od seminarskih grupa bit će do 12 studenata u 
dvorani, tj. jedna trećina od svake grupe pratit će 
nastavu izravno, a druga i treća trećina uz 
videokonferencijski prijenos. Grupe će se smjenjivati 
svaki tjedan. Svi će nastavni materijali biti dostupni i 
preko sustava Omega. 

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Pismena provjera 

Oblik provjere: U dvorani 
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Podaci o načinu izvođenja predmeta 

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Teorija jezika 

Nositelj/i: dr. sc. Zrinka Jelaska, prof. 
dr. sc. Krešimir Mićanović, red. prof. 

Izvođač/i: dr. sc. Zrinka Jelaska, prof. 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

2/2/0 

Očekivani broj studenata: 60 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Predavanja 

Satnica (tjedno sati): 2 sata 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: SRI 14:00–15:30 
 

Dvorana: D7 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

100 

Način održavanja: Sva nastava u dvorani 

Opis načina održavanja: Nastava će se održavati u dvorani. Svi će nastavni 
materijali biti dostupni i preko sustava Omega. 

 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Seminar 

Satnica (tjedno sati): 2 sata 

Broj nastavnih skupina: 2 

Nastavni termin/i: SRI 8:00–9:30; 9.30–11:00 

Dvorana: A-119 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

15 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Seminar će se izvoditi uz videokonferencijski prijenos. U 
svakoj od seminarskih grupa bit će do 15 studenata u 
dvorani, tj. polovica od svake grupe pratit će nastavu 
izravno, a druga uz videokonferencijski prijenos. Grupe 
će se smjenjivati svaki tjedan. Svi će nastavni materijali 
biti dostupni i preko sustava Omega. 

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Pismena provjera 

Oblik provjere: U dvorani 

 



 7

Podaci o načinu izvođenja predmeta  

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Jezične vježbe 1 

Nositelj/i: Dr. sc. Helena Delaš, v. lekt. 

Izvođač/i: Dr. sc. Helena Delaš, v. lekt. 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

0/0/4 

Očekivani broj studenata: 60 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: vježbe 

Satnica (tjedno sati): 4 

Broj nastavnih 
skupina: 

4 

Nastavni termin/i: Grupa 1 pon. 14:00 – 17:00; grupa 2. pon. 17:00 – 18:30, čet. 
14:00 – 15:30; grupa 3 čet. 15:30 – 18:30; grupa 4 srij. 15:30 – 
18:30. 

Dvorana: A119; A119, A225; A225; A225 

Kapacitet dvorane 
prema 
epidemiološkim 
mjerama: 

A119 – 15 studenata, A225 – 12 studenata 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina 
održavanja: 

Vježbe će se izvoditi najvećim dijelom u učionicama, a po potrebi 
studenti će biti podijeljeni u skupine koje će se smjenjivati u 
načinu izvođenja vježba. Pojedini će nastavni sadržaji biti 
unaprijed postavljeni na Omegu.  

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Pismena provjera 

Oblik provjere: U dvorani 
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Podaci o načinu izvođenja predmeta  

 

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Jezične vježbe I. 

Nositelj/i: Dr. sc. Helena Delaš, v. lekt. 

Izvođač/i: Dr. sc. Igor Marko Gligorić, poslijedoktorand 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

0/0/4 

Očekivani broj studenata: 60 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Vježbe 

Satnica (tjedno sati): 4 

Broj nastavnih 
skupina: 

4 

Nastavni termin/i: uto 12:30–15:30 – grupa 1 
uto 15:30–17:00 – grupa 2 
sri 11:00–12:30 – grupa 2 
sri 14:00–15:30 – grupa 3 
pet 12:30–14:00 – grupa 3 
pet 14:00–17:00 – grupa 4 

Dvorana: A119, D4, A225, A102 

Kapacitet dvorane 
prema 
epidemiološkim 
mjerama: 

A102 – 12 studenata, A119 – 15 studenata, D4 – 12 studenata, 
A225 – 12 studenata 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina 
održavanja: 

Vježbe će se izvoditi najvećim dijelom u učionicama, a po potrebi 
studenti će se smjenjivati u načinu izvođenja vježba (učionica – 
onlajn nastava). Nastavni će sadržaji biti postavljani na Omegu. 

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Pismena provjera 

Oblik provjere: U dvorani 
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Podaci o načinu izvođenja predmeta  

 

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Praksa čitanja 

Nositelj/i: Doc. dr. sc. Anera Ryznar 

Izvođač/i: Doc. dr. sc. Anera Ryznar 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

2/1/0 

Očekivani broj studenata: 40 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Predavanja 

Satnica (tjedno sati): 2 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: UTO 15:30–17:00 

Dvorana: D6 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

25 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Predavanje će se izvoditi uz videokonferencijski prijenos. 
U učionici će biti do 20 studenata, a druga polovica pratit 
će nastavu uz videokonferencijski prijenos. Skupine će se 
smjenjivati svaki tjedan. 

 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Seminar 

Satnica (tjedno sati): 1 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: UTO 18:30–19:15 

Dvorana: D6 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

25 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Seminar će se izvoditi uz videokonferencijski prijenos. U 
učionici će biti do 20 studenata, a druga polovica pratit će 
nastavu uz videokonferencijski prijenos. Skupine će se 
smjenjivati svaki tjedan. 

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Usmena provjera 

Oblik provjere: U dvorani 
 



 10

Podaci o načinu izvođenja predmeta 

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Hrvatski govori kroz frazeologiju 

Nositelj/i: doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić 

Izvođač/i: doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

2/1/0 

Očekivani broj studenata: 20 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Predavanja 

Satnica (tjedno sati): 2 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: pon 10:15-11:45 

Dvorana: A225 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

12 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Predavanja će se izvoditi u dvorani uz videokonferencijski 
prijenos. Studenti će biti podijeljeni u dvije skupine, te će 
svakoga tjedna jedna skupina predavanje pratiti u dvorani, 
a druga skupina putem videokonferencije. Svakoga tjedna 
će se skupine smjenjivati u načinu praćenja predavanja, pa 
će prvoga tjedna prva skupina pratiti u dvorani, a u 
drugome tjednu druga skupina. 

 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Seminar 

Satnica (tjedno sati): 1 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: pon 11:45-12:30 

Dvorana: A225 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

12 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Svakoga tjedna će se skupine smjenjivati u načinu 
praćenja seminara, pa će prvoga tjedna prva skupina 
pratiti u dvorani, a druga skupina putem 
videokonferencije. 

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Seminarski rad 

Oblik provjere:  
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Podaci o načinu izvođenja predmeta  

 

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Publicistički i medijski diskurz 

Nositelj/i: Prof. dr. sc. Krešimir Bagić 

Izvođač/i: Gabrijela Puljić 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

0/3/0 

Očekivani broj studenata: 18 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Seminari 

Satnica (tjedno sati): 3 sata 

Broj nastavnih 
skupina: 

1 

Nastavni termin/i: UTO 8.45-11.00 

Dvorana: A225, D4 

Kapacitet dvorane 
prema 
epidemiološkim 
mjerama: 

A225 – 12 
D4 - 12 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina 
održavanja: 

Tri seminarska sata bit će izvođena tako da će studenti biti 
podijeljeni u grupe – dio će studenata nastavu pratiti uživo, a dio 
preko videokonferencijskoga poziva. Svaki tjedan dvoje će 
studenata imati seminarska izlaganja prvi sat seminara, dok će 
ostali pratiti izlaganje na daljinu. Preostala dva sata studenti će 
sudjelovati u nastavi tako da se izmjenjuju svaki drugi tjedan 
prema onima koji prate nastavu uživo ili na daljinu.  

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Usmena provjera 

Oblik provjere: U dvorani 
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Podaci o načinu izvođenja predmeta  

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Uvod u teorije kulture 

Nositelj/i: dr. sc. Andrea Milanko, doc. 

Izvođač/i: Andrea Milanko 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

2/1/0 

Očekivani broj studenata: 20 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Predavanja 

Satnica (tjedno sati): 2 sata 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: SR 9.30 - 11 

Dvorana: A 225 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

12 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Predavanja će se u pravilu izvoditi online. One nastavne 
jedinice koje zbog sadržaja zahtijevaju fizički kontakt, bit 
će unaprijed najavljene i održat će se uz 
videokonferencijski prijenos. U tim iznimnim slučajevima 
studenti će biti podijeljeni u dvije skupine, te će jedna 
skupina predavanje pratiti u dvorani, a druga skupina 
putem videokonferencije, a idući put obrnuto. 

 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Seminar 

Satnica (tjedno sati): 1 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: SR 11 – 11.45 

Dvorana: A 225 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

12  

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Seminari će se izvoditi u dvorani. Studenti će biti 
podijeljeni u dvije skupine, te će svakoga tjedna jedna 
skupini predavanje pratiti u dvorani, a druga skupina 
putem videokonferencije 

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Pismena provjera 

Oblik provjere: Online 
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Podaci o načinu izvođenja predmeta  

OSNOVNI PODACI 
Naziv predmeta: Stara književnost i novi mediji 

Nositelj/i: dr. sc. Lahorka Plejić Poje, izv. prof. 

Izvođač/i: dr. sc. Lahorka Plejić Poje, izv. prof. 

Tjedna satnica 
(predavanja/seminari/vježbe) 

2/1/0 

Očekivani broj studenata: 20 
 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Predavanja 

Satnica (tjedno sati): 2 sata 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: UTO 11,00-12,30 

Dvorana: D4 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

12 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Predavanja će se izvoditi u dvorani uz videokonferencijski 
prijenos. Studenti će biti podijeljeni u dvije skupine, te će 
svakoga tjedna jedna skupina predavanje pratiti u dvorani, 
a druga skupina putem videokonferencije. Svakoga tjedna 
će se skupine smjenjivati u načinu praćenja predavanja, pa 
će prvoga tjedna prva skupina pratiti u dvorani, a u 
drugome tjednu druga skupina. 

 

PODACI O NAČINU IZVOĐENJA  
Oblik nastave: Seminar 

Satnica (tjedno sati): 1 sat 

Broj nastavnih skupina: 1 

Nastavni termin/i: UTO 12,30-13,15 

Dvorana: D4 

Kapacitet dvorane prema 
epidemiološkim mjerama: 

12 

Način održavanja: Mješovita nastava 

Opis načina održavanja: Seminari će se izvoditi u dvorani. Studenti će biti podijeljeni 
u dvije skupine, te će svakoga tjedna jedna skupini 
predavanje pratiti u dvorani, a druga skupina putem 
videokonferencije 

 

PODACI O NAČINU PROVEDBE ISPITA  
Vrsta provjere: Usmena provjera 

Oblik provjere: U dvorani 
 


