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Opće informacije 

Nositelj predmeta  

Naziv predmeta Projekt  

Studijski program Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 

Status predmeta   izborni      

Godina 1.  

Bodovna vrijednost i 
način izvođenja nastave 

ECTS koeficijent opterećenja studenata 5 

Broj sati (P+V+S) 0+30+0 

 
 

1. OPIS PREDMETA 

 1.1. Ciljevi predmeta 

Primjena usvojenih znanja i vještina na rješavanje praktičnog problema iz područja koje obrađuje predmet iz 
kojeg je izabran Projekt I. 

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Upisan predmet iz kojeg je izabran Projekt I. 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

Primijeniti usvojena znanja i vješitne iz stručnih sadržaja pripadnog predmeta.  Riješiti praktični zadatak. Steći 
kompetencije za samostalno rješavanje konkretnog stručnog zadatka. 

1.4. Sadržaj predmeta 

Izabrano poglavlje iz predmeta iz kojeg je izabran Projekt I. 

1.5. Vrste izvođenja 
nastave  

 predavanja 
 seminari i radionice   
 vježbe   
 obrazovanje na daljinu 
 terenska nastava 

 samostalni  
      zadaci   

 multimedija i  
      mreža   

 laboratorij 
 mentorski rad 
 ostalo 

_______________ 

1.6. Komentari - 

1.7. Obveze studenata 

Pohađanje konzultacija, samostalno rješavanje zadatka i izrada projektnog zadatka u pisanom obliku. 

1.8. Praćenje rada studenata 

Pohađanje 
nastave 

    Aktivnost u nastavi     Seminarski rad     
Eksperimentalni 
rad 

    

Pismeni ispit     Usmeni ispit     Esej     Istraživanje     

Projekt 2 
Kontinuirana provjera 
znanja 

    Referat     Praktični rad     

Portfolio     
Samostalno rješavanje 
zadatka 

3           
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1.9. Postupak i primjeri vrednovanja ishoda učenja tijekom nastave i na završnom ispitu 

Ocjenjuje se i vrednuje točnost i cjelovitost izrade projektnog zadatka te njegova prezentacija. 

1.10. Obvezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

Literatura navedena za pripadajući predmet iz kojeg je izabran Projekt I. 

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa) 

Literatura navedena za pripadajući predmet iz kojeg je izabran Projekt I. 

1.12.  Broj primjeraka obvezne literature u odnosu na broj studenata koji trenutno pohađaju 
nastavu na predmetu 

Naslov  Broj primjeraka Broj studenata 

   

   

   

   

   

1.13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija 

Kroz ustrojeni sustav osiguranje kvalitete Fakulteta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


