
Raspored za V. semestar – zimski semestar ak. god. 2018./2019. 
 

Predmet 
1.tjedan 

Ponedjeljak 
1.10.2018. 

Utorak 
2.10.2018. 

Srijeda 
3.10.2018. 

Četvrtak 
4.10.2018. 

Petak 
5.10.2018 . 

OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
P= 30 SATI 
V= 60 SATI 

10-12 sati 
PREDAVANJE u 

predavaonici u Zavodu 
za veterinarsku patologiju 
14-16 sati 
PREDAVANJE u 

predavaonici u Zavodu 
za veterinarsku patologiju 

10-14 sati vježbe skupine 1,2 
 
14-18 sati vježbe skupine 3,4 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Zavodu za veterinarsku 
patologiju 
 
14-18 sati vježbe skupine 5,6 

14-16 sati PREDAVANJE u 

predavaonici u Zavodu za 
veterinarsku patologiju 
 

9-11 sati PREDAVANJE u 

predavaonici u Zavodu za 
veterinarsku patologiju 
 
 

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
 
P= 15 SATI 
S =30 SATI 
V= 15 SATI 
 

12-14 sati 
PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
 

10-12 sati vježbe skupine 4,5 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
12-14 sati vježbe skupine 3,6 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za  
mikrobiologiju i zarazne b. 
16-18 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

10-12 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
 
14-16 sati seminar skupine 

1,3,4 u predavaonici Zavoda 
za mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 

 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
 
16-18 sati vježbe skupine 1,2 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
 
18-20 sati vježbe skupine 3,4 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
 

11-13 sati seminar skupine 
2,5,6 u predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
13-15 sati vježbe skupine 3,4 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
15-17 sati vježbe skupine 1,2 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
17-19 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
P = 10 
V = 20 

8-10 sati 
PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
medicinski kemiju i 
biokemiju 
 

10-12 sati vježbe skupina 3 u 
Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju 
12-14 sati vježbe skupina 4 u 
Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju 

12-14 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
s klinikom 
14-16 sati vježbe skupina 2 u 
Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju 
 

12-14 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici u Zavodu za 
fiziologiju i radiobiologiju 
11-13 sati vježbe skupina 1 u 
Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju 
13-15 sati vježbe skupine 5  u 
Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju 

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
P = 30 SATI 
V = 60 SATI 
 

 8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 
10-12 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj  vježbaonici 
12-14 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
16-18 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
18-20 sati vježbe skupina 4 u  
Parazitološkoj vježbaonici 

16-18 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
18-20 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
                                            1. 

10-12 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 
 
16-18 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
18-20 sati  vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
  

11-13 sati vježbe skupine 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
13-15 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
15-17 sati vježbe skupina 6 u  
Parazitološkoj vježbaonici 
17-19 sati vježbe skupina 5 u  
Parazitološkoj vježbaonici 
                                            2. 

 



 

Predmet 
2.tjedan 

Ponedjeljak 
8.10.2018. 

Utorak 
9.10.2018. 

Srijeda 
10.10.2018. 

Četvrtak 
11.10.2018. 

Petak 
12.10.2018. 

OPĆA VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

 9-13 sati vježbe skupine 5,6 
13-17 sati vježbe skupine 3,4 
 
 
 

11-13 sati PREDAVANJE u 

predavaonici u Zavodu za 
veterinarsku patologiju 
 
 

9-13 sati vježbe skupine 1,2 
13-17 sati vježbe skupine 3,4 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici u Zavodu za 
veterinarsku patologiju 
10-14 sati vježbe skupine 5,6 
14-18 sati vježbe skupine 1,2 

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 
 

 11-13 sati vježbe skupine 3,4 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
13-15 sati vježbe skupine 1,2 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
15-17 sati vježbe skupine 5,6 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
9-11 sati seminar skupine 1,2,3 u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
13-15 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
15-16,30 sati seminar skupine 

4,5,6 u predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
9-11 sati vježbe skupine 3,4 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
11-13 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
13-15 sati vježbe skupine 
1,2 u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

12-14 sati vježbe skupine 1,2 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
16-18 sati vježbe skupine 5,6 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 

 * 

   9-13 sati vježbe skupine 2 
13-15 sati vježbe skupine 5 

9-11 sati vježbe skupina 6 9-11 sati vježbe skupina 6 
11-13 sati vježbe skupina 3 
 

10-12 vježbe skupina 1 
12-14 sati vježbe skupina 4 
 

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 

 7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 

mikrobiologiju i zarazne 

bolesti 

 

11-13 sati vježbe skupina 1 u 

Parazitološkoj vježbaonici 

 

13-15 sati vježbe skupina 6 u 

Parazitološkoj vježbaonici 

 

17-19 sati vježbe skupina 5 u 

Parazitološkoj vježbaonici 

9-11 sati vježbe  skupina 4 u 

Parazitološkoj vježbaonici 

 

15-17 sati vježbe skupina 2 u  

Parazitološkoj vježbaonici 

 

17-19 sati vježbe skupine 3 u  

Parazitološkoj vježbaonici 

                            

                                               3. 

11-13 sati vježbe skupina 4 u  

Parazitološkoj vježbaonici 

 

13-15 sati vježbe skupina 6 u 

Parazitološkoj vježbaonici 

 

15-17 sati vježbe  skupina 1 u 

Parazitološkoj vježbaonici 

 

10-12 sati vježbe skupine 2  

u Parazitološkoj vježbaonici 

 

12-14 sati vježbe skupine 3 u 

Parazitološkoj vježbaonici  

 

14-16 sati vježbe  skupina 5 

u Parazitološkoj vježba  

 

                                          4. 

 

 

*VJEŽBE IZ RADIJACIJSKE HIGIJENE  ODRŽAVATI ĆE SE U PRAKTIKUMU ZAVODA ZA FIZIOLOGIJU I RADIOBIOLOGIJU 

 



Predmet 
3.tjedan 
 

Ponedjeljak 
15.10.2018. 

Utorak 
16.10.2018. 

Srijeda 
17.10.2018. 

Četvrtak 
18.10.2018. 

Petak 
19.10.2018. 

OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

10-14 sati vježbe skupine 
1,2 
14-18 sati vježbe skupine 
3,4 

9-13 sati vježbe skupine 
5,6 
 

10-12 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 

  9-13 sati vježbe skupine 1,2 
13-17 sati vježbe skupine 3,4 

8-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 
10-14 sati vježbe skupine 
5,6 

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 

10-12 sati vježbe skupine 
3,4 u Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
12-14 sati vježbe skupine 
5,6 u Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 u Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 

 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

 

12-14 sati vježbe skupine 5,6 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

 

7,30 do 9 sati 
PREDAVANJE u Velikoj 
predavaonici 
9-11 sati vježbe skupine 3,4 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
11-13 sati vježbe skupine 5,6 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
13-15 sati vježbe skupine1,2 
u Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

12-14 sati vježbe skupine 
3,4 u Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
14-16 sati vježbe skupine 
1,2 u Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
16-18 sati vježbe skupine 
5,6 u Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
10-12 sati vježbe skupina 6 
12-14 sati vježbe skupina 4 

9-13 sati vježbe skupina 1 
 

12-14 sati vježbe skupina 3 
14-16 sati vježbe skupina 5 
 

  9-11 sati vježbe skupina 5 
11-13 sati vježbe skupine 4 
 

10-12 sati vježbe skupina 2 
12-14 sati vježbe skupina 6 
14-16 sati vježbe skupina 3 

PARAZITOLOGIJA 
I INVAZIJSKE 
BOLESTI 

10-12 sati vježbe skupina 5 
u Parazitološkoj vježbaonici  
 
12-14 sati vježbe skupina 3 
u Parazitološkoj vježbaonici 
  
16-18 sati vježbe skupina1 
u Parazitološkoj vježbaonici 

10-12 sati vježbe skupina 4 
u Parazitološkoj vježbaonici 
 
12-14 sati vježbe skupina 2 
u Parazitološkoj vježbaonici 
 
14-16 sati vježbe skupina 6 
u Parazitološkoj vježbaonici 
 
 
                                         
                                       5. 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 
predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 
12-14 sati vježbe skupina 4 
u Parazitološkoj vježbaonici 
 
14-16 sati vježbe skupina 2 
u Parazitološkoj vježbaonici 
 

9-11 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
11-13 sati vježbe skupina  3 
u Parazitološkoj vježbaonici 
 
13-15 sati vježbe skupina 5 u  
Parazitološkoj vježbaonici 
 
15-17 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
                                                                           
                                            6. 

 

 

 



Predmet 
4.tjedan 

Ponedjeljak 
22.10.2018. 

Utorak 
23.10.2018. 

Srijeda 
24.10.2018. 

Četvrtak 
25.10.2018. 

Petak 
26.10.2018. 

OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za veterinarsku 
patologiju 
10-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-18 sati vježbe skupine 3,4 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 
9-13 sati vježbe skupine 5,6 
 

11-13 sati PREDAVANJE 

u predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 
 

9-13 sati vježbe skupine 1,2 
13-17 sati vježbe skupine 3,4 

9-11 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 
12-16 sati vježbe skupine 5,6 

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 

10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 
Zavodu za mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 

11-13 sati vježbe skupine 3,4 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
13-15 sati vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
15-17 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

9-11 sati seminar skupine 

4,5,6 u predavaonici 
Zavoda za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti s klinikom 
15-17 sati seminar 

skupine 1,2,3, u 
predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti s klinikom 
 

 11-12 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

10-12 sati vježbe skupina 6 
12-14 sati vježbe skupina 4 
 

9-11 sati vježbe skupina 3 
11-13 sati vježbe skupina 1 
 

9-11 sati vježbe skupina 2 
13-15 sati vježbe skupina 5 

9-11 sati vježbe skupina 5 
11-13 sati vježbe skupina 6 
13-15 sati vježbe skupina 1 

12-14 sati vježbe skupina 4 
14-16 sati vježbe skupine 2 
 
 

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
 

 

FARMAKOLOGIJA 
P = 45 SATI,S = 5, 
V = 35; 

   7,30-9 sati PREDAVANJE 

u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

7,30-9 sati PREDAVANJE 

u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

 

 

 



 

Predmet 
5.tjedan 

PONEDJELJAK 
29.10.2018. 

UTORAK 
30.10.2018. 

SRIJEDA 
31.10.2018. 

ČETVRTAK 
1.11.2018. 

PETAK 
2.11.2018. 

OPĆA VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

11-13 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 
 

9-13 sati vježbe skupine 1,2 
13-17 sati vježbe skupine 3,4 

10-14 sati vježbe skupine 5,6   

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 

13-15 sati seminar skupine 3,5,6 

u predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 
15-17 sati seminar skupine 1,2,4 

u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
 

13-15 sati vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
 

8-10 sati seminar skupine 1,2,3 u 

Velikoj predavaonici 
10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 
Zavodu za mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 

14-16 sati seminari skupine 4,5,6 

u predavaonici Zavodu za 

mikrobiologiju i zarazne bolesti 

16-18 sati vježbe  skupine 5,6 u 

Zavoda za mikrobiologiju  i 

zarazne bolesti 

  

RADIJACIJSKA HIGIJENA 
 

13-15 sati vježbe skupina 4 
 

9-13 sati vježbe skupina 3 
13-15 sati vježbe skupina 5 

8-  10 sati vježbe skupina 6 
10 -12 sati vježbe skupina 2 
12- 14 sati vježbe skupina 1 

  

PARAZITOLOGIJA I  
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
 
 

9-11 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju  

9-11 sati vježbe skupine  4 u  
Parazitološkoj vježbaonici 
 
11-13 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
13-15 sati vježbe skupina  6 u 
Parazitološkoj vježbaonici 

10-12 sati vježbe skupina 1 u  
Parazitološkoj vježbaonici 
 
12-14 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
14-16 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici               9. 

  

FARMAKOLOGIJA  7,30 -9 sati PREDAVANJE u  

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (1) 
13-15 sati vježbe skupine 1,2 u 
predavaonici zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

7,30 -9 sati PREDAVANJE  

u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  (2) 
15-17 sati vježbe skupine 5,6  u 
predavaonici zavoda za farmakologiju 
i toksikologiju 

12-14 sati vježbe skupine 3,4   

 

 

 

 



Predmet 
6.tjedan 

Ponedjeljak 
5.11.2018. 

Utorak 
6.11.2018. 

Srijeda 
7.11.2018. 

Četvrtak 
8.11.2018. 

Petak 
9.11.2018. 

OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  

10-14 sati vježbe skupine 3,4 
14-18 sati vježbe skupine 1,2 

10-14  sati vježbe skupine 5,6 
 

9-13 sati vježbe skupine 1,2 
13-17 sati vježbe skupine 3,4 

8-12 sati vježbe skupine 5,6  

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
14-16 sati vježbe skupine 3,4 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 
16-18 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za mikrobiologiju i 
zarazne bolesti 

11-13 sati vježbe skupine 3,4 u Zavodu 
za mikrobiologiju i zarazne bolesti 
13-15 sati  vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za mikrobiologiju i zarazne 
bolesti 
15-17 sati vježbe skupine 5,6 u Zavodu 
za mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 10-12 sati seminar skupine  

3,4 u predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
12-14 sati seminar skupine 1,2 u 

predavaonici Zavodu za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
14-16 sati seminar skupine 5,6 u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 

 

 
FARMAKOLOGIJA  

8-10 sati PREDAVANJE u  

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (3) 
 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  
 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za farmakologiju i 
toksikologiju (4) 
9-11 sati vježbe skupine 2,3 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju i 
toksikologiju  
15-17 sati vježbe skupine 1,4 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju i 
toksikologiju  

9-11 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju 
i toksikologiju  
11-13 sati vježbe skupine 3,4 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju 
i toksikologiju 
13-15 sati vježbe skupine 1,2 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju 
i toksikologiju  
 

  

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 
 

10-12 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
12-14 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
14-16 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                

9-11 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici     
            
11-13 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici        
         
13-15 sati vježbe skupina 3 u  
Parazitološkoj vježbaonici                
 
 
 
 
                                                         10. 
 

7,30-9 sati PREDAVANJE u Kliničkoj 

predavaonici 
 
9-11 sati vježbe skupina 3 u  
Parazitološkoj vježbaonici                
 
11-13 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                

8-10 sati  vježbe skupina 4 u  
Parazitološkoj vježbaonici                
 
10-12 sati vježbe skupine 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
12-14 sati vježbe skupina 6 u  
Parazitološkoj vježbaonici                
 
14-16 sati vježbe skupina 2 u       
Parazitološkoj vježbaonici                                        
                                                 11. 

 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

10-12 sati vježbe skupina 5 
12-14 sati vježbe skupina 2 
 
 

  9-11 sati vježbe skupina 1 
13-15 sati vježbe skupina 4 

11-13 sati vježbe skupina 6 
13-15 sati vježbe skupina 5 
 
 

10-12 sati vježbe skupina 2 
12-14 sati vježbe skupina 3 
 

 

 

 



 

Predmet 
7.tjedan 

Ponedjeljak 
12.11.2018. 

Utorak 
13.11.2018. 

Srijeda 
14.11.2018. 

Četvrtak 
15.11.2018. 

Petak 
16.11.2018. 

OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  
 

10-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-18 sati vježbe skupine 3,4 

9-11 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
veterinarsku patologiju 
11-15 sati vježbe skupine 5,6 

 9-13 sati vježbe skupine 1,2 
13-17 sati vježbe skupine 3,4 

10-14 sati vježbe skupine 5,6 

SPECIJALNA 
MIKROBIOLOGIJA 

  10-12 sati seminar skupine 1,2,3 

u predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
14-16 sati seminar skupine 4 5,6 

u predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 

  

 
FARMAKOLOGIJA 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (5) 
10-12 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
 12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
14-16 sati vježbe skupine 1,2  
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (6) 
11-13 sati vježbe skupine 1,2 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
15-17 sati vježbe skupine 5,6 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

8-10 sati PREDAVANJE u  

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (7) 
 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  
 

  

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE 
BOLESTI 
 
 

10-12 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
12-14 sati vježbe skupina 5 u  
Parazitološkoj vježbaonici                
 
14-16 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 

11-13 sati vježbe skupine 3  
Parazitološkoj vježbaonici                
 
13-15 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
15-17 sati vježbe skupina 1 u  
Parazitološkoj vježbaonici       
 
 
 
                                            12.          
 

10-12 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
14-16 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
16-18 sati vježbe skupina 3  u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 

9-11 sati vježbeskupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
11-13 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
13-15 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
 
 
 
                                            13. 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
mikrobiologiju i zarazne bolesti 
 
 
 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

10-12 sati vježbe skupina 3 
14-16 sati vježbe skupina 5 
 
 

11-13 sati vježbe skupine 4 
13-15 sati vježbe skupina 3 

10-12 sati vježbe skupine 6 
12-14 sati vježbe skupine 1 

11-13 sati vježbe skupina 4 
13-15 sati vježbe skupina 6 
 

10-12 sati vježbe skupina 1 
12-14 sati vježbe skupina 2 
 
 

 
 
 



Predmet 
8.tjedan 

Ponedjeljak 
19.11.2018. 

Utorak 
20.11.2018. 

Srijeda 
21.11.2018. 

Četvrtak 
22.11.2018. 

Petak 
23.11.2018. 

OPĆA 
VETERINARSKA 
PATOLOGIJA  

10-14 sati vježbe skupine 1,2 
14-18 sati vježbe skupine 3,4 

9-13 sati vježbe skupine 5,6 
13-17 sati vježbe skupine 3,4 

9-13 sati vježbe skupine 5,6 
15-19 sati vježbe skupine 1,2 

9-13 sati vježbe skupine 1,2 
 

10-14 sati vježbe skupine 
5,6 
14-18 sati vježbe skupine 
3,4 

PATOLOŠKA 
FIZIOLOGIJA 
P = 11 
S = 4 
V = 10 

8-10 sati PREDAVANJE u  

Velikoj predavaonici 
10-12 sati vježbe skupine 3,4 
 

 
11-13 sati vježbe skupine 1,2 
13-15 sati vježbe skupine 5,6 

9-11 sati vježbe skupine 1,2 
11-13 sati vježbe skupine 3,4 
13-15 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju 
 

9-11 sati vježbe skupine 5,6 
15-16,30 sati seminar 1,2,3 u 

predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

 
 

PARAZITOLOGIJA 
I  INVAZIJSKE 
BOLESTI 
 
 
 

10-12 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
12-14 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
14-16 sati vježbe skupina  6 
u Parazitološkoj vježbaonici                
 
 

7,30-9 sati PREDAVANJE u Kliničkoj 

predavaonici 
9-11 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
11-13 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
13-15 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici      
                                                     14.           

 
 

9-11 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
11-13 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
17-19 sati vježbe skupina 2 
Parazitološkoj vježbaonici                
 

10-12 sati vježbe skupina 
4 u Parazitološkoj 
vježbaonici                
12-14 sati vježbe skupina 
1 u Parazitološkoj 
vježbaonici                
14-16 sati vježbe skupina 
6 u Parazitološkoj 
vježbaonici               15.      
 

FARMAKOLOGIJA 12-14 sati vježbe skupine 5,6 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

15-17 sati vježbe skupine 1,2 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju 
i toksikologiju 
 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za farmakologiju 
i toksikologiju u Zavodu za  
farmakologiju i toksikologiju (8) 
9-11 sati vježbe skupine 3,4 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju 
i toksikologiju  
15-17 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju 
i toksikologiju 
 

 8-10 sati PREDAVANJE 

u predavaonici Zavoda 
za farmakologiju i 
toksikologiju (9) 

10-12 sati vježbe skupine 
1,2 u predavaonici 
Zavoda za farmakologiju i 
toksikologiju 
12-14 sati vježbe skupine 
3,4 u predavaonici 
Zavoda za 
farmakologiju… 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

10-12 sati vježbe skupine 1 
12-14 sati vježbe skupina 3 
14-16 sati vježbe skupina 5 
 
 

9-11  sati vježbe skupine 2 
11-13 sati vježbe skupine 4 
13-15 sati vježbe skupina 1 

11-13 sati vježbe skupine 2 
 
 

 9-11 sati vježbe skupine 4 
11-13 sati vježbe skupina 6 
13-15 sati vježbe skupina 5 
 

10-12 sati vježbe skupina 
3 
12-14 sati vježbe skupina 
2 
 
 

 

 

 



Predmet 
9.tjedan 

Ponedjeljak 
26.11.2018. 

Utorak 
27.11.2018. 

Srijeda 
28.11.2018. 

Četvrtak 
29.11.2018. 

Petak 
30.11.2018. 

PATOLOŠKA 
FIZIOLOGIJA 
 

10-12 sati vježbe skupine 5,6 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
 

11-13 sati vježbe skupine 3,4 
13-15 sati vježbe skupine 1,2 
15-16,30 vježbe skupine 5,6 
 

12-14 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 
14.00.-16.00-  seminar  
skupine 4,5,6 u predavaonici 

Zavoda za fiziologiju i 
radiobiologiju 
 
 

8-10 sati PREDAVANJE  u 

predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 
10-12 sati seminar skupine 

1,5,6 u predavaonici Zavoda 
za fiziologiju i radiobiologiju 
 
12-14 sati seminar skupine 

2,3,4 u predavaonici Zavoda 
za fiziologiju i radiobiologiju 

14-16 sati 
PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
 

FARMAKOLOGIJA 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju(10) 
10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  
12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  
14-16 sati vježbe skupine 3,4 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  
 

9-11 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (11) 
11-13 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  
13-15 sati vježbe skupine 3,4 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  
15-16,30 vježbe skupine 1,2 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
(12) 
14-16 sati vježbe skupine 1,2 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  
 
 
 

  
 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

10-12 sati vježbe skupina 3  u 
zavodu 
 za fiziologiju i radiobiologiju 
12-14 sati vježbe skupine 2 u 
zavodu za fiziologiju i radiobiologiju 
14-16 sati vježbe skupina 5 u 
zavodu za fiziologiju i radiobiologiju 

11-13 sati vježbe skupine 1 u 
zavodu  za fiziologiju i radiobiologiju 
 
13-15 sati vježbe skupina 6 u 
zavodu za fiziologiju i radiobiologiju 
 

 10-12 sati vježbe skupina 4 
u zavodu za fiziologiju i 
radiobiologiju 
 
12-14 sati vježbe skupina 5 
u zavodu  za fiziologiju i 
radiobiologiju 

 
 
 
 

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 

10-12 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
14-16 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
16-18 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
 
 
 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

Kliničkoj predavaonici 
11-13 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
13-15 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
15-16,30 vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici          16. 

10-12 sati PREDAVANJE u 

Kliničkoj predavaonici 
 

12-14 sati vježbe skupina 1  
u Parazitološkoj vježbaonici                
 
14-16 sati vježbe skupina 4 
u Parazitološkoj vježbaonici                
 
16-18 sati vježbe skupine 6 
u Parazitološkoj vježbaonici                
 

8-10 sati vježbe skupine 
5 u Parazitološkoj 
vježbaonici                
10-12 sati vježbe 
skupina 2 u 
Parazitološkoj 
vježbaonici                
12-14 sati vježbe 
skupina 3 u 
Parazitološkoj 
vježbaonici                
                               17. 



 
 

Predmet 
10. TJEDAN 

Ponedjeljak 
3.12.2018. 

Utorak 
4.12.2018. 

Srijeda 
5.12.2018. 

Četvrtak 
6.12.2018. 

Petak 
7.12.2018. 

 
PARAZITOLOGIJA 
I INVAZIJSKE 
BOLESTI 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 

Kliničkoj predavaonici 
 

 
12-14 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici            
14-16 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                

9-11 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
11-13 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
13-15 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
                                                 18. 

9-11 sati PREDAVANJE u 

Kliničkoj predavaonici 
 

9-11 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
11-13 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
 
13-15 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                

8-10 sati PREDAVANJE u 

Kliničkoj predavaonici 
10-12 sati vježbe skupina 5 
u Parazitološkoj vježbaonici                
12-14 sati  vježbe skupina 6 
u Parazitološkoj vježbaonici                
14-16 sati vježbe skupina 2 
u Parazitološkoj vježbaonici  
                                          
19.            

FARMAKOLOGIJA 
 

10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za  farmakologiju i 
toksikologiju 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 u 
Zavodu za  farmakologiju i 
toksikologiju 
14-16 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za  farmakologiju i 
toksikologiju 
 
 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (13) 
9-11 sati vježbe skupine 5,6 u 
Zavodu za  farmakologiju i 
toksikologiju 
11-13 sati vježbe skupine 1,2 u 
Zavodu za  farmakologiju i 
toksikologiju 
13-15 sati vježbe skupine 3,4 u 
Zavodu za  farmakologiju i 
toksikologiju 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 
(14) 
 

   

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

 
 
 

13-15 sati vježbe skupina 1 12-14 sati vježbe skupine 1 9-11 sati vježbe skupine 5 
11-13 sati vježbe skupine 4 
13-15 sati vježbe skupine 3 
 

10-12 sati vježbe skupine 6 
12-14 sati vježbe skupine 2 
14-16 sati vježbe skupine 6 

PATOLOŠKA 
FIZIOLOGIJA I. 

10-12 sati vježbe skupine 5,6  
u  računalnoj vježbaonici 
zavoda za patološku fiziologiju 
+ predavaonica zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 u 
računalnoj vježbaonici zavoda 
za patološku fiziologiju + 
predavaonica zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
 

9-11 sati vježbe skupine 3,4 

u računalnoj vježbaonici zavoda 
za patološku fiziologiju + 
predavaonica zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
 
 

11-12 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
fiziologiju i radiobiologiju 

  

 

  



 
  

PREDMET 
11.TJEDAN 

Ponedjeljak 
10.12.2018. 

Utorak 
11.12.2018. 

Srijeda 
12.12.2018. 

Četvrtak 
13.12.2018. 

Petak 
14.12.2018. 

FARMAKOLOGIJA 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za farmakologiju i 
toksikologiju (15) 
10-12 sati vježbe skupine 1,2 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju i 
toksikologiju 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju i 
toksikologiju 
14-16 sati vježbe skupne 3,4 u 
predavaonici Zavoda za farmakologiju i 
toksikologiju 
 

7,30-9 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (16) 
9-11 sati vježbe skupine  1,2 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
13-15 sati vježbe skupine 3, 4 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
15-17 sati vježbe skupine  5,6 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
 

8-10 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
(17) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

10-12 sati vježbe skupina 3 
12-14 sati vježbe skupina 1 
14-16 sati vježbe skupina 6 

9-11 sati vježbe skupine 4 
11-13 sati vježbe skupina 2 
 

10-12 sati vježbe skupine 6 
12-14 sati vježbe skupina 5 

9-11 sati vježbe skupina 3 
 

 

PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 
 

10-12 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
12-14 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
14-16 sati vježbe skupine 1 u    
Parazitološkoj vježbaonici                20.  

9-11 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
11-13 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici      
13-15 sati vježbe skupine u 

Parazitološkoj vježbaonici                

10-12 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
12-14 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
14-16 sati vježbe skupina 4 u 
 

9-11 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                
11-13 sati vježbe skupina 3 
u Parazitološkoj vježbaonici                
13-15 sati vježbe skupina 2 
u Parazitološkoj vježbaonici 
                                        
21.                

 
 



  

PREDMET 
12. TJEDAN 

Ponedjeljak 
17.12.2018. 

Utorak 
18.12.2018. 

Srijeda 
19.12.2018. 

Četvrtak 
20.12.2018. 

Petak 
21.12.2018. 

PARAZITOLOGIJA  I 
INVAZIJESKE BOLESTI 

8-10 sati vježbe skupine 4 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
10-12 sati vježbe skupine 5 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
12-14 sati vježbe skupine 6 u 
parazitološkoj vježbaonici  

8-10 sati vježbe skupine 1 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
10-12 sati vježbe skupine 2 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
12-14 sati vježbe skupine 3 u 
parazitološkoj vježbaonici 
                               
                                             22. 

8-10 sati vježbe skupine 1 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
10-12 sati vježbe skupine 2 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
12-14 sati vježbe skupine 3 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
14-16  sati vježbe skupine 4 u 
parazitološkoj vježbaonici 

8-10 sati vježbe skupine 5 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
10-12 sati vježbe skupine 6 u 
parazitološkoj vježbaonici 
 
 
 
 
                                     23. 

 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 

 

8-10 sati vježbe skupine 5 
10-12 sati vježbe skupine 6 
12-14 sati vježbe skupine 4 

8-10 sati vježbe skupine 2 
10-12 sati vježbe skupine 3 
12-14 sati vježbe skupine 1 

   



 

 

 
 
 
 
 

 

 

PREDMET 
13.TJEDAN 
 

Ponedjeljak 
7.1.2019. 
 

Utorak 
8.1.2019.  

Srijeda 
9.1.2019. 

Četvrtak 
10.1.2019. 

Petak 
11.1.2019. 

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 

8-10 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
10-12 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
12-14 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
14-16 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
                                                  24. 

8-10 sati vježbe skupina  6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
10-12 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
 
12-14 sati PREDAVANJE u 

Kliničkoj predavaonici 
 

8-10 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
10-12 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
12-14 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
 
 

8-10 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
10-12 sati vježbe skupina 4 u  
12-14 sati vježbe skupina 6 u  
 
 
 
 
                                           25. 

 

FARMAKOLOGIJA 8-10 sati vježbe skupine 1, 2 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
12-14 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

8-10 sati vježbe skupine 1, 2 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
10-12 sati vježbe skupine 3,4 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
14-16 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
(18) 
 
 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
10-12 sati vježbe skupine 3,4 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
12-14 sati vježbe skupine 1,2 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
14-16 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju (19) 

8-10 sati vježbe skupine 5,6 u 
predavaonici zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju  

 

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

     8-10 sati vježbe skupine 1 
10-12 sati vježbe skupine 6 
12-14 sati vježbe skupine 4 

9-11 sati vježbe 
skupina 2 
11-13 sati vježbe 
skupina 3 
13-15 sati vježbe 
skupine 5 
 
 



 

 

  

PREDMET 
14.TJEDAN 

Ponedjeljak 
14.1.2019. 

Utorak 
15.1.2019. 

Srijeda 
16.1.2019. 

Četvrtak 
17.1.2019. 

Petak 
18.1.2019. 

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 

 8-10 sati vježbe skupina 1 u 
10-12 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
12-14 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
14-16 sati  vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 

8-10 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
10-12 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici       
 
 
 
 
                                           26.           
 

8-10 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
10-12 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
12-14 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
14-16 sati vježbe skupina 4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 

8-10 sati vježbe skupina 
5 u Parazitološkoj 
vježbaonici                 
10-12 sati vježbe 
skupina 6 u 
Parazitološkoj 
vježbaonici                                                  
 
27. 

FARMAKOLOGIJA 10-12 sati vježbe skupine 3,4 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
12-14 sati vježbe skupine 3,4 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
14-16 sati vježbe skupine 5,6 
u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

12-14 sati seminari skupine 

4,5,6 u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
 
14-16 sati seminari skupine 

1,2,3 u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

8-10 sati seminari skupine 

3,4,6 u predavaonici Zavoda 
za farmakologiju i toksikologiju 
10- 12 sati seminari skupine 

1,2,5 u predavaonici Zavoda 
za farmakologiju i toksikologiju 
 
12-14 sati PREDAVANJE u 

predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
(21) 

  

RADIJACIJSKA 
HIGIJENA 
 

  8-10 sati vježbe skupina 4 
10-12 sati vježbe skupina 1 
12-14 sati vježbe skupina 2 
 
 

10-12 sati vježbe skupina 3  10-12 sati vježbe skupina 4 
 
 

 8-10 sati vježbe  
skupina 6 
 
10-12 sati vježbe 
skupina 5 
 
 



 
 
 
 
 
 

Predmet 
15.tjedan 

Ponedjeljak 
21.1.2019. 

Utorak 
22.1.2019. 

Srijeda 
23.1.2019. 

Četvrtak 
24.1.2019. 

Petak 
25.1.2019. 

 
PARAZITOLOGIJA I 
INVAZIJSKE BOLESTI 

8-10 sati vježbe skupina 1 
u Parazitološkoj 
vježbaonici                 
 
10-12 sati vježbe skupina 2 
u Parazitološkoj 
vježbaonici                 
 
12-14 sati vježbe skupina 3 
u Parazitološkoj 
vježbaonici                 
 
 
 
 
 

8-10 sati vježbe skupina4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
 
10-12 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
 
12-14 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
 
                                        28. 

8-10 sati vježbe skupina  4 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
10-12 sati vježbe skupina 5 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
12-14 sati vježbe skupina 6 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
 
 

8-10 sati vježbe skupina 1 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
 
10-12 sati vježbe skupina 2 u 
Parazitološkoj vježbaonici                 
 
12-14 sati vježbe skupina 3 u 
Parazitološkoj vježbaonici 
                                                               
                                          29. 
 

 

FARMAKOLOGIJA 13-14 sati seminar 

skupine 4,5,6 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
14-15 sati PREDAVANJE 

u predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 
(22) 
15-16 sati seminar 

skupine 1,2,3 u 
predavaonici Zavoda za 
farmakologiju i toksikologiju 

    


