
                         

               
 

 

U Splitu, 09. veljače 2021. godine 

Sveučilište u Splitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ruđera Boškovića 31                                                                                                                                    

21 000 Split 

Predmet: POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU VIRTUALNE MOBILNOSTI U OKVIRU 

PROJEKTA SEA-EU 

Poštovani, 

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

Sveučilištu u listopadu 2019. godine, predviđen je niz aktivnosti virtualne mobilnosti, a sve u 

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

programima razmjene. Ideja iza projekta virtualne mobilnosti sastoji se u ostvarivanju 

kontakata među stručnjacima iz istog područja kako bi se započele međunarodne nastavničke 

suradnje, kako bi se potenciralo stvaranje međunarodnog iskustva „od kuće“, povećala 

atraktivnost mobilnosti itd. 

Ključ je ovih suradnji osigurati studentima međunarodnu perspektivu koja će obogatiti njihov 

proces učenja.  

PROJEKT VIRTUALNE MOBILNOSTI podrazumijeva lekcije na engleskom jeziku razvijene u 

suradnji dvaju nastavnika sa SEA-EU partnerskih Sveučilišta koje se izvode putem sustava 

videokonferencije. Nastavnik koji se prijavi na ovaj poziv održat će nastavu na jednom od SEA-

EU partnerskih Sveučilišta koje će mu biti dodijeljeno kroz proces sparivanja („matchiranja“) 

proveden tijekom travnja i svibnja ove godine. Proces povezivanja vodi SEA-EU ured i 

nastavnik se obavještava čim se pronađe par prijavljenom nastavniku s jednog od ostalih pet 

SEA-EU sveučilišta. 

PLAN PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:  

 prikupiti minimalno 10 prijedloga za suradnju na projektu virtualne mobilnosti sa 

Sveučilišta u Splitu te ih objaviti na zajedničkoj online platformi svih šest SEA-EU 

Sveučilišta (isto će napraviti i ostali SEA-EU partneri)  

 krajem ožujka 2021. godine, partnersko Sveučilište u Brestu će, kao organizator ovog 

projekta, objaviti listu sparenih lekcija 

 tijekom travnja i svibnja 2021. godine, SEA-EU projektni ured Sveučilišta u Splitu 

pronaći će odgovarajuće stručnjake te ih povezati s nastavnicima koji su koji su 

predložili virtualne lekcije. Bit će organizirana dva kruga sparivanja (svaki u trajanju od 

četiri tjedna) kako bi nastavnici koji nisu odmah pronašli odgovarajućeg stručnjaka 

ostvarili suradnju na drugom Sveučilištu.  

 nakon ostvarene suradnje u okviru projekta virtualne mobilnosti, uključeni će 

nastavnici popuniti kratak evaluacijski obrazac o suradnji te će im biti poslana potvrda 

o sudjelovanju u međunarodnom procesu poučavanja.  



                         

               
 

 

 nakon objave liste sparenih SEA-EU Sveučilišta, SEA-EU projektni ured Sveučilišta u 

Splitu kontaktira nastavnike koji mogu ugostiti neko od ponuđenih predavanja sa 

partnerskog SEA-EU Sveučilišta.  

 

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

sastavnici kojoj pripadaju. Svi nastavnici koji sudjeluju u projektu virtualne mobilnosti kao 

predavači popunjavaju vremenik koji se obračunava u SEA-EU projektnom uredu Sveučilišta u 

Splitu te stječu SEA-EU certifikat o sudjelovanju u projektu virtualne mobilnosti. 

Virtualne lekcije održat će se u periodu od travnja do prosinca 2021. godine.  

Minimalno trajanje virtualne lekcije je četiri školska sata (45 minuta), a sam format lekcije 

ovisit će o temi, nastavniku, studentima itd. Detalji o sadržaju, trajanju, datumima održavanja 

lekcija navedeni u prijavi shvaćeni su kao temelj za daljnje planiranje među sparenim SEA-EU 

kolegama.    

Predviđeni sudionici aktivnosti virtualne mobilnosti su studenti preddiplomske razine. Želja 

je da se studenti od početka svog studiranja osjete dijelom alijanse Europskog sveučilišta. 

Budući da se radi o pilot projektu, nastava može biti i jednostrana, to jest nije potrebno da 

studenti oba partnerska Sveučilišta nužno sudjeluju. Ovaj će prvi korak, nadamo se, uroditi 

istraživačkim suradnjama, zajedničkim publikacijama, Erasmus + fizičkom mobilnošću te 

ostalim oblicima suradnje.  

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

projektni ured Sveučilišta u Splitu. Sudionici na raspolaganju imaju i virtualnu učionicu 

postavljenu u prostorima Sveučilišta na adresi Sinjska 2.  

Molimo sve zainteresirane nastavnike da svoje teme dostave SEA-EU projektnom uredu 

Sveučilišta u Splitu najkasnije do 15. ožujka 2021. godine na e-mail adresu: seaeu@unist.hr  

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.  

 

S poštovanjem, 

                                                                                                                         Ivana Jadrić 

 

                                                                                                   Tehnički voditelj SEA-EU projekta 

 

 

 

 

PRILOG: 

PRILOG 1: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu virtualne mobilnosti 
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