
 

Zagreb, 5. siječnja 2017. godine 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište kao visokoobrazovna, znanstvena i nastavna ustanova u svom 
desetogodišnjem postojanju potpisala je brojne sporazume o suradnji s mnogim domaćim i 
inozemnim sveučilištima među kojima ističemo Sveučilište u Padovi, Sveučilište Paris-Sorbonne,  
sa svim hrvatskim Sveučilištima, Institutom Ruđer Bošković, Institutom društvenih znanosti Ivo 
Pilar, Hrvatskim Institutom za povijest, Staroslavenskim institutom i drugim. 

Pokretanjem studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu na preddiplomskoj i 
diplomskoj sveučilišnoj razini u svrhu suradnje u području znanstveno–istraživačke i stručne 
djelatnosti te u provođenju preddiplomske, diplomske, poslijediplomske nastave i edukacije 
studenata potpisani su sporazumi s KBC „Sestara Milosrdnica“, KB „Sveti Duh“, KB „Dubrava“, 
Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija 
Štampar“ i mnogim drugima. Popis sporazuma o suradnji dostupan je na službenoj stranici 
Sveučilišta (http://www.unicath.hr/popis-potpisanih-sporazuma-o-suradnji). 

Posljednji sporazum potpisan je s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ 22. 
prosinca 2016. godine u kojem su sporazumne strane dogovorile suradnje u području 
znanstveno–nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne suradnje; zatim stvaranja znanstveno–
nastavnih uvjeta za izvođenje preddiplomske, diplomske, poslijediplomske nastave i edukacije 
studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Klinici kao nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta. Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ krovna je institucija za infektivne 
bolesti u Hrvatskoj u kojoj se odvija nastava iz infektologije i mikrobiologije za studente medicine, 
stomatologije i studije sestrinstva i drugih visokih učilišta. Stoga je namjera Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta bila i svojim studentima ponuditi mogućnost edukacije iz ovih područja u 
najprestižnijoj zdravstvenoj, znanstvenoj i edukacijskoj ustanovi u ovom području u Hrvatskoj. 
U okviru potpisane suradnje studenti Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
obavljat će praksu u radu s bolesnicima s infektivnim bolestima, te će djelatnici Klinike biti 
uključeni u održavanje teoretske i praktične nastave našim studentima. Ujedno će ova suradnja 
omogućiti znanstveno-nastavno napredovanje djelatnicima Klinike koji budu uključeni u ovu 
nastavu, prvenstveno medicinskim sestrama odnosno magistrama sestrinstva.   

Potpisivanjem ovog Sporazuma obje strane ne preuzimaju nikakve financijske obveze, te će se 
svaka financijska obveza koja bi proizašla iz suradnje utvrditi posebnim ugovorom. 

 

S poštovanjem, 

Ured za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

 


