
 

SUSRETI 2022. 
Informacijski sustavi 

Nastava tijekom pandemije COVID-19 

5. simpozij Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina 

Krapina, 22. i 23. travnja 2022. 

 

Simpoziji Susreti Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina je niz stručno-znanstvenih skupova s međunarodnim 

sudjelovanjem na kojem nastavnici i studenti visokih učilišta Krapinsko-zagorske županije i cijele Hrvatske te 

suradnih visokih učilišta iz inozemstva razmjenjuju stručne i znanstvene informacije iz područja svojih 

studijskih programa kroz pozvana predavanja, priopćenja i ostale oblike sudjelovanja te izdavanje Zbornika. 

Misija Simpozija je pratiti i poticati razmjenu stručnih i znanstvenih informacija u svrhu dostizanja što veće 

kvalitete svakog studija na visokim učilištima te razvijati i usavršavati vještinu izrade kvalitetnih radova i 

kongresnih priopćenja. Među studentima Simpozij treba razvijati pozitivnu kompeticiju sudjelovanja sa svojim 

radovima. Nastavnicima je Simpozij prilika da priopće o svojem stručnom i/ili znanstvenom radu za što, možda, 

nemaju prilike zbog svakodnevne nastavničke aktivnosti. 

Cilj organiziranja Simpozija je da Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina bude organizator kvalitetnog stručno-

znanstvenog skupa na kojem se susreću stručnjaci, znanstvenici i studenti Veleučilišta i njegovih suradnih 

visokih učilišta iz Hrvatske i inozemstva. Simpozij promiče dodiplomske stručne studije koji obrazuju stručnjake 

potrebne gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije i šire. 

 

Glavne teme ovogodišnjeg simpozija su: Informacijski sustavi i Nastava tijekom pandemije COVID-19. 

Prva tema donosi i veliki broj podtema tako da obuhvaća sve studije Veleučilišta, ali i mnogo više. Informacijski 

sustavi su dio svih poslovnih sustava, a možemo ih prikazati od njihovog stvaranja, organizacije, dijelova, 

sudionika, realizacije te danas osobito važnih modaliteta sigurnosti i zaštite. Prilika je da sudionici Simpozija u 

radovima prikažu višestruke primjene informacijskih sustava u svojem području rada i istraživanja te iznesu 

svoja iskustva. 

Druga tema je već dvije godine nedjeljivi dio naše svakodnevice i uvelike je promijenila naš svakodnevni život. 

Kako smo se snašli u nastavi? Je li rješenje online nastava ili nastava uživo uz pridržavanje epidemioloških 

mjera? Koje su prednosti, ali i koji nedostaci? I dodatno: Kako dalje? Prijedlog je da radovi s ovom tematikom 

pokažu osobne dojmove, pristup i prva iskustva autora, i nastavnika i studenata. 

PROGRAMSKI ODBOR ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Mira Hercigonja-Szekeres, predsjednica Nenad Sikirica, predsjednik 

Renato Filjar Dušan Munđar Radovan Cesarec 

Miljenko Hmelina Nenad Sikirica Rija Bračević 

Božidar Ivanković Robert Spudić Klaudija Kralj 

Tomislava Majić Ivica Zubić Irena Popović 

  Božićek Marko 

KONTAKT  elektroničkom poštom: susretisimpozij@gmail.com ili osobno u Tajništvu Veleučilišta. 

 

VAŽNI DATUMI:  

Prijava sudjelovanja ODMAH 

Slanje radova do 15. ožujka 2022. 

Konačni rok za recenzije 1. travnja 2022. 

Obavijest o prihvaćanju 
rada 

5. travnja 2022. 

Konačna verzija rada 12. travnja 2022. 

Konačni program 
Simpozija 

19. travnja 2022. 

Održavanje Simpozija 22. i 23. travnja 2022. 

KOTIZACIJA:  

Nastavnici, studenti i  
zaposlenici Veleučilišta 

ne plaćaju 

Sudionici 400,00 kn 

Studenti (uz potvrdu) 200,00 kn 

Jednodnevna 250,00 kn 
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