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Drage studentice, dragi studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, 

bližimo se početku nastave u novoj akademskoj godini 2021./2022. I nadolazeći će 
semestar, nažalost, biti obilježen pandemijom bolesti COVID-19. Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo je na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja 2. rujna 2021. izdao 
Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID- 
19 uz primjenu protuepidemijskin mjera za akademsku godinu 2021./2022. Njih smo se dužni 
pridržavati te ćemo se, nakon nastave u mješovitom modelu i na daljinu koje su 
obilježile zadnje dvije akademske godine, u akademskoj godini 2021./2022. vratiti 
kontaktnoj nastavi, kako se u Preporukama i navodi: ,, Visokoškolska nastava izvodi 
se prema akreditiranome studijskom programu na klasičan, kontaktan način, kao 
nastava uživa, uz prisutnost nastavnika i studenta na visokom učilištu, odnosno u 
drugim ustanovama i okružjima (gdje se izvodi praktična nastava), kad je tako 
predviđeno silabom, izvedbenim nastavnim planom ili informacijskim 
paketom." Ukoliko tijekom akademske godine dođe do pogoršanja epidemiološke 
situacije te izdavanja novih preporuka HZJZ-a i Stožera civilne zaštite RH ili lokalnih 
stožera, nastava će se održavati na daljinu ili po mješovitom modelu. 

Budući da se još uvijek nalazimo u vremenu pandemije, i dalje smo dužni pridržavati 
se propisanih epidemioloških mjera prilikom našeg boravka na Sveučilištu. To 
uključuje obavezno nošenje zaštitne maske, izbjegavanje duljeg zadržavanja i 
grupiranja na hodnicima te obveznu dezinfekciju ruku prilikom ulaska na Sveučilište. 
S povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ ili drugim simptomima zarazne 
bolesti nije dopušteno dolaziti u prostor visokog učilišta, stoga su, prema Preporukama 
HZJZ-a, svi studenti dužni potpisati Izjavu o preuzimanju obveze mjerenja 
temperature i prije dolaska na Sveučilište svakoga dana izmjeriti temperaturu. 
Također, ako se tijekom nastave studentima povisi tjelesna temperatura i/ ili pojave 
respiratorni i/ ili drugi simptomi, moraju odmah napustiti Sveučilište, obavijestivši o 
tome voditelja godišta, po mogućnosti bez dodatnoga fizičkog kontakta (npr. 
telefonom ili e-mailom). Potom se moraju javiti svojem izabranom liječniku obiteljske 
medicine radi daljnjih uputa. 
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Također, po primjeru pape Franje, koristimo ovu prigodu da vas sve pozovemo da 
se cijepite te da na taj način svi zajedno zaštitimo jedni druge i sami sebe i tako 
doprinesemo sigurnijem i boljem odvijanju sveučilišnog života. 

U nadi da će, bez obzira na izvanredne okolnosti, i ova akademska godina biti uspješna, 
nastavnici, voditelji godišta, pročelnici, dekan i ja stojimo vam na raspolaganju za 
eventualna dodatna pitanja u vezi organizacije nastave, a informacije o organizaciji 
prvog akademskog dana 4. listopada 2021. primit ćete u narednim danima. 

Srdačno vas pozdravljamo i radujemo se našem susretu na Sveučilištu! 
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