
Split, prosinac 2018.  

RASPORED PREDAVANJA ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ  

“ISTRAŽIVANJE U EDUKACIJI U PODRUČJU PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI”  
za I. i II. semestar akademske godine 2018./2019.  

  

vrsta kolegija  naziv kolegija  nositelj  
broj sati 
(P)  

raspored sati  učionica  

Obvezni 
zajednički  

Istraživačke metode u 
obrazovanju  

izv. prof. dr. sc. Ivica Boljat   20  

Prvi dio: 
-14. prosinca 2018. god. 16:00 – 20:00  
-15. prosinca 2018. god. 08:00 – 14:00  
 
Drugi dio: 
- 18. siječnja 2019. god. 16:00 – 20:00  
- 19. siječnja 2019. god. 08:00 – 14:00 
 

  

B2-74  

Motivacija i učenje  doc. dr. sc. Nikola Marangunić  20  
18. i 19. siječnja 2019. godine  
(prema dogovoru s nastavnikom) 
 

  

 

Didaktičke teorije i modeli 
poučavanja  

prof. dr. sc. Anita Zovko  20  
u svibnju 2019. godine (nakon dobivanja 
suglasnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci) 

  

B2-74 

 



Izborni 
zajednički iz 1. 
skupine  

Mjerenje ishoda 
obrazovnih procesa  

prof. dr. sc. Damir Ljubotina  10  
u ožujku 2019. godine (nakon dobivanja 
suglasnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu) 

  

B2-74  

Kvalitativna istraživačka 
metodologija  

professor emeritus Dean 
Ajduković  

10  u ožujku 2019. godine 

  

B2-74  

Odabrana poglavlja 
multivarijatnih analiza u 
istraživanjima tehničkih 
znanosti i edukacije  

izv. prof. dr. sc. Igor Jelaska  
3  
konzultacije  

Prema dogovoru s nastavnikom u veljači 
2019. godine (nakon dobivanja suglasnosti 
Kineziološkog fakulteta u Splitu) 

  

Izborni 
predmet iz uže 
struke iz 5. 
skupine - ostali 

Kemija u svakodnevnom 
životu 

professor emeritus Maja 
Pavela-Vrančić 

3  
konzultacije  

25. i 26. siječnja 2019. godine  
(prema dogovoru s nastavnikom)  

  

Mehatronika 
doc. dr. sc. Vladimir 
Pleština 

Elektroenergetika doc. dr. sc. Vladimir Pleština 

Izborni 
zajednički  iz 2. 
skupine  

Informacijska i  
komunikacijska 
tehnologija u obrazovanju  

doc. dr. sc. Ani Grubišić  10  
 18. i 19. siječnja 2019. godine  
(prema dogovoru s nastavnikom) 

 

  

B2-74  

Obvezni iz 
metodike uže 
struke -
biologija  

Suvremene nastavne 
strategije u nastavi 
prirodoslovlja  

izv. prof. dr. sc. Mirko Ruščić  
3  
konzultacije  

Prema dogovoru s nastavnikom u veljači 
2019. godine  

  



Obvezni iz 
metodike uže 
struke -kemija  

Vizualizacija u obrazovanju 
u kemiji  

 izv. prof. dr. sc. Dragica Trivić 
3  
konzultacije  

Prema dogovoru s nastavnikom u svibnju ili 
lipnju 2019. godine  

  

Obvezni iz 
metodike 
uže struke 
- tehnika  

Didaktičko-metodičke 
paradigme nastave 
politehnike  

doc. dr. sc. Stjepan Kovačević  
3  
konzultacije  

Prema dogovoru s nastavnikom u ožujku 
2019. godine  

  

Izborni iz uže 
struke iz 7. 
skupine 

Uloga modela u 
razumijevanju strukture i 
funkcije proteina 

professor emeritus Maja 
Pavela-Vrančić 

3  
konzultacije  

Prema dogovoru s nastavnikom u ožujku ili 
travnju 2019. godine 

  

Odabrana poglavlja iz 
pogonske čvrstoće 

izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić 

Programski alati u 
elektroenergetici 

prof. dr. sc. Vedran Boras 

 




