
                         

 

 

U Splitu, 4. lipnja 2020. godine 

 

 

Sveučilište u Splitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Poljička cesta 35                                                                                                                                                            

21 000 Split 

 

Predmet: POZIV ZA SUDJELOVANJE U VIRTUALNOJ MOBILNOSTI U OKVIRU SEA 

- EU PROJEKTA 

 

Poštovani, 

 

U sklopu projekta Europskog sveučilišta mora (SEA-EU), čija je provedba započela na splitskom 

Sveučilištu u listopadu prošle godine, predviđen je niz aktivnosti virtualne mobilnosti, a sve u 

svrhu povećanja broja studenata te akademskog i neakademskog osoblja koji sudjeluju u 

programima razmjene.  

U pilot fazi provedbe virtualne aktivnosti, predviđene su dvije aktivnosti u kojima će sudjelovati 

studenti sa svih šest SEA-EU partnerskih Sveučilišta.  

Navedene dvije aktivnosti su: suradnički studentski projekti i bilateralne učionice.  

U ovom nam je pozivu namjera definirati projekt bilateralnih učionica te navesti ciljeve koji unutar 

njega moraju biti ostvareni.  

PROJEKT BILATERALNIH UČIONICA podrazumijeva lekcije na engleskom jeziku razvijene u 

suradnji dva profesora sa SEA-EU partnerskih Sveučilišta koje se izvode u interakciji sa 

studentima putem sustava videokonferencije u realnom vremenu.  

PLAN PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:  

 identificirati najmanje pet profesora koji žele sudjelovati u pilot fazi provedbe projekta 

bilateralnih učionica. 

 prikupiti prijedloge profesora o temama predavanja u sklopu virtualne mobilnosti. 

 

 



                         

 

 SEA-EU projektni ured na Sveučilištu u Splitu pronaći će profesore s partnerskih 

Sveučilišta koji su odabrali sličnu temu te ih povezati s onima sa splitskog Sveučilišta. 

Profesori splitskog Sveučilišta održat će putem sustava videokonferencije minimalno jedno 

predavanje na engleskom jeziku studentima sa SEA-EU partnerskog Sveučilišta i njihovom 

profesoru koji je odabrao temu kompatibilnu njegovoj. U sljedećem će terminu profesor sa 

SEA-EU partnerskog Sveučilišta putem sustava videokonferencije održati predavanje za 

naše studente.    

 lista 30 virtualnih predavanja u sklopu projekta bilateralnih učionica bit će objavljena na 

službenoj stranici SEA-EU alijanse. 

 tijekom akademske godine 2020 / 2021. bit će organizirano prvih 30 predavanja u  

bilateralnim učionicama u okviru SEA-EU alijanse.  

 

Na poziv se mogu prijaviti svi zainteresirani profesori, neovisno o području poučavanja ili 

sastavnici kojoj pripadaju.  

Kolegij kojeg izvode ne mora se nužno u cijelosti izvoditi na engleskom jeziku; jedini je uvjet da 

će se izvoditi i tijekom sljedeće akademske godine (2020. /2021.).  

Minimalno trajanje jednog predavanja je 45 minuta, pri čemu naglašavamo da profesor s 

inozemnim kolegom može dogovoriti i održavanje većeg broja predavanja.  

Predviđeni sudionici aktivnosti virtualne mobilnosti su studenti preddiplomske razine studija te 

polaznici programa cjeloživotnog obrazovanja na Sveučilištu u Splitu.  

Tehničku podršku realizaciji predavanja u sklopu virtualne mobilnosti osigurat će SEA-EU 

projektni ured Sveučilišta u Splitu.  

Molimo Vas da svoje teme dostavite SEA-EU projektnom uredu Sveučilišta u Splitu do kraja 

lipnja 2020. na e-mail adresu: seaeu@unist.hr  

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.  

 

S poštovanjem, 

 

 

                                                                                                                         Ivana Jadrić 

                                                                                                   Tehnički voditelj SEA-EU projekta 
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