Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje

„NOVI studijski program FER3“
koje će održati doc. dr. sc. Mihaela Vranić
Fakultet elektrotehnike i računarstva
u utorak, 30. listopada 2018. u 18,00 sati
u Sivoj vijećnici
Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje koje možete pratiti i na Internetu na našem Youtube kanalu prikazat će mnoge
zanimljivosti iz područja obrazovanja.

Predavanje i diskusija poslije njega pokušat će odgovoriti na pitanja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zašto je bio potreban FER3?
Koju viziju svog rada i postanka ima FER u idućih 10, 20, 30 godina?
Koje glavne ciljeve treba ispuniti FER3?
Na koji će se način to postići?
Što će studentima sada biti lakše, a što teže?
Što će nastavnicima sada biti lakše, a što teže?
Kakvu podršku mogu nastavnici očekivati u prelasku na FER3?
U kojoj je mjeri gospodarstvo moglo utjecati na oblikovanje FER3?
Koji je predviđeni „rok trajanja“ za FER3?

Mihaela Vranić rođena je u Zagrebu 1977. godine. Diplomirala je na Sveučilištu u
Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) 2001. godine te Sveučilištu u Zagrebu
Ekonomskom fakultetu 2002. godine. Na FER-u je magistrirala u polju elektrotehnike te
doktorirala u polju računarstva, 2007. odnosno 2011. godine.
Od srpnja 2001. godine radi na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja.
Od travnja 2015. do lipnja 2016. godine u dijelu ranog vremena radila je kao docentica i na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Vodila je te sudjelovala kao istraživačica na nizu
znanstvenih i stručnih projekata. Objavila je niz radova u časopisima i zbornicima

konferencija u području elektroničkog poslovanja, skladištenja podataka, poslovne
inteligencije i dubinske analize podataka. Članica je stručne udruge IEEE i Znanstvenog centra
izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave. Sudjeluje u više međunarodnih
programskih odbora znanstvenih konferencija, član je jednog uredničkog odbora
međunarodnog znanstvenog časopisa te sudjeluje kao recenzent na međunarodnim
konferencijama i časopisima.
Mihaela Vranić trenutačno obnaša funkciju prodekanice za nastavu na Fakultetu
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

