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Poziv članovima AMAC/AMCA
na promicanje međunarodne razmjene studenata i nastavnika
Stjecanje međunarodnih iskustava povećanjem mobilnosti
studenata, znanstvenika, sveučilišnih nastavnika i administrativnog osoblja ključan je čimbenik stvaranja Europe
znanja. Tko u takvu međunarodnu razmjenu nije
odgovarajuće uključen, ostaje izoliran uz opasnost da mu
se znanost i nastava provincijaliziraju, a diplomirani
studenti budu nisko plasirani na zajedničkom europskom
tržištu radne snage. Studij ili boravak u stranoj zemlji
korisno je iskustvo ne samo onome tko boravi u razmjeni,
već i onima s kojima su tijekom razmjene komunicirali,
kao i sredini u koju se nakon boravka vraćaju. Stoga
Europska komisija putem svojih programa sustavno potiče
programe međunarodne razmjene. Najstariji od tih
programa jest program razmjene studenata u okviru
visokog obrazovanja Erasmus, započet prije dvadeset
godina, još 1987. Danas je Erasmus dio širokog Programa
cjeloživotnog obrazovanja (u nastavku: Program).
Hrvatska, na žalost, još uvijek ne sudjeluje u
Programu. Iako je postavši kandidatom za članicu ispunila
političke uvjete, za uključivanje u Program potrebno je
dodatno ispuniti i financijske i administrativne uvjete.
Ocijenivši da njihovo ispunjavanje treba ubrzati, na
prijedlog Rektorskog kolegija i uz snažnu podršku rektora
A. Bjeliša, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici
u travnju 2007. donio je Deklaraciju o poticanju
uključivanja u međunarodne programe razmjene
(http://rektorat.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/). Deklaracija upućuje na to što je sve potrebno učiniti i na kojim
razinama da se što je moguće prije Sveučilište u Zagrebu,
ali i sva druga hrvatska sveučilišta uključe u Program. To
je prije svega osnivanje nacionalne agencije za provedbu
Programa cjeloživotnog obrazovanja i njezina akreditacija.
Kada bismo odmah osnovali agenciju, što se Deklaracijom
traži, mogli bismo se u Program uključiti u akademskoj
godini 2009./2010. U međuvremenu treba osigurati
financijska sredstva za provedbu Programa, ali i dodatna
sredstva kako bi naši studenti slabijeg imovinskog stanja
mogli ravnopravno sudjelovati u razmjeni. Također je na
razini države potrebno uskladiti relevantne zakonske
propise i osigurati smještaj za strane studente i nastavnike.
Sveučilište, pak, da bi razmjenu učinilo zanimljivijom,
treba izvoditi bar neke programe i na engleskom jeziku,

uspostaviti mehanizme priznavanja razdoblja i postignuća
ostvarenih na drugom sveučilištu te osigurati primjerenu
administrativnu podršku za provedbu razmjene.
Kako zabrinjavajuće zaostajemo s uključivanjem u
međunarodnu razmjenu, a i kako bismo onog trenutka
kada u Programu počnemo sudjelovati mogli iskoristiti
sredstva koja će nam biti na raspolaganju, već i prije
negoli pristupimo Programu, trebamo povećati broj
studenata i nastavnika u razmjeni putem bilateralnih
sporazuma i aktivnosti Sveučilišta u akademskim mrežama.
Stoga je Senat na svojoj sjednici u lipnju prihvatio Plan
aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene
(http://rektorat.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/). Plan
sadrži konkretne zadatke za Sveučilište i pojedine državne
organe te rokove do kada ih je potrebno provesti. Posebno
je važno osnivanje Radne skupine sastavljene od ključnih
nositelja interesa – predstavnika Sveučilišta, Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva financija,
Rektorskog zbora, Pregovaračkog tima, studenata – koja
bi zajednički radila na što bržem uključivanju Hrvatske u
Program, odnosno ispunjavanju svih potrebnih preduvjeta.
U promicanju međunarodne razmjene članovi AMAC/
AMCA svojim iskustvima, utjecajem i spremnošću na
pomoć potencijalno imaju veliku ulogu. Pozivamo sve
članove da u okviru svojih mogućnosti sudjeluju u nastavi
na Sveučilištu na stranim jezicima, prihvate se dužnosti
ECTS koordinatora i voditelja ureda za međunarodnu
suradnju pojedinih sastavnica, potiču razmjenu nastavnika
i studenata iniciranjem bilateralnih sporazuma s našom
Alma Mater te se svojim ugledom i autoritetom založe da
se ostvare ciljevi Deklaracije i zadaci Plana. Alumni su
napokon i vrlo dragocjen izvor dobrih ideja: vaše zamisli i
sugestije o tome kako dodatno unaprijediti međunarodnu
suradnju našegaa Sveučilišta očekujemo sa zanimanjem.
Samo zajedničkim naporima svih kojima je Sveučilište
u Zagrebu na srcu možemo se izboriti da i u pogledu
međunarodnih iskustava naši studenti i nastavnici postanu
ravnopravni ostalim europskim kolegama.
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović,
prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju

Svoje prijedloge i sugestije, molimo Vas, pošaljite na: Ured AMAC-a, Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, tel.++385
4698 109, e-mail: istopfer@unizg.hr ili na: Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Trg m. Tita 14, tel. ++ 385 1
4698 101, e-mail: ana.ruzicka@unizg.hr)
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1. Prihvaćen je Zapisnik osnivačke sjednice Sabora AMAC Saveza društava bivših
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu održane 22. veljače 2005. u Zagrebu uz
nadopunu: »Na osnivačkoj sjednici Sabora bilo je dogovoreno da će se sljedeća
sjednica Sabora održati u roku od godine dana radi primanja novih sastavnica i
eventualno novih izbora upravnih tijela.«
2. U članstvo AMAC Saveza jednoglasno je primljena Udruga diplomiranih
inženjera i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMAC FAZ
(zastupnici: Franjo Tomić, predsjednik, Milan Pospišil, tajnik, Željko Jukić, 3.
zastupnik i Edi Maletić, zamjenik zastupnika).
3. Sabor je ovlastio Predsjedništvo AMAC Saveza da u razdoblju između dviju
sjednica Sabora, na temelju kompletiranih zahtjeva, prima u članstvo nove udruge
alumna. Takve odluke trebaju biti potvrđene na sljedećem saboru.
4. Najveću moguću pozornost treba posvetiti daljnjem širenju alumni ideje i
povećanju članstva dosadašnjih udruga na Sveučilištu u Zagrebu kao i osnivanju
novih udruga pri pojedinim visokim učilištima odnosno u mjestima gdje za to postoji
interes. Pri širenju alumni ideje ne smije se ograničiti samo na nastavno osoblje i
studente, već treba obuhvatiti sve akademski obrazovane građane u gospodarstvu,
državnoj upravi, medijima i posvuda gdje rade. S ciljevima pokreta treba upoznavati
studente već pri upisu na studij i tijekom studija.
5. Nastojat ćemo utjecati na zakonodavnu vlast da osolobodi poreza sve donacije i
sponzorstva iz gospodarstva upućene udrugama AMAC-a odnosno hrvatskim
sveučilištima po uzoru na razvijene zemlje.
6. Nužno je međusobno povezati postojeće kao i AMAC/AMCA udruge u
osnivanju te ih uključiti u zajedničke aktivnosti. Neophodno je u tu svrhu izraditi
zajednički Kalendar događanja, koji bi trebao biti dostupan na mrežnoj stranici
AMAC Saveza pri Sveučilištu u Zagrebu: www.unizg.hr/amac/. Za izradu
zajedničkog kalendara pojedine će sastavnice AMAC Saveza kao i ostale
AMAC/AMCA udruge, redovito dostavljati podatke s datumima o planiranim
događanjima (skupštine, predavanja, izleti, koncerti, izložbe, objavljivanje glasila,
tečajevi, obljetnice i sl.) na adresu AMAC-Saveza.
7. Treba i dalje nastojati da udruge AMAC Mundus uđu u Savez ili da mu se
pridruže pri zajedničkim akcijama.
8. Izradit će se popis kompletnog članstva AMAC Saveza iz podataka koje će
pojedine udruge dostaviti tajništvu AMAC Saveza.
9. AMAC Savez društava očekuje također da se što prije pri Rektoratu Sveučilišta
pod izravnim nadzorom rektora otvori Ured AMAC Saveza, kao mjesto koordinacije
rada alumni udruga Sveučilišta u Zagrebu.
10. Jedna od važnijih akcija AMAC Saveza koja bi se provodila kroz Ured trebala bi
biti i povezivanje potencijalnih poslodavaca i završenih studenata Sveučilišta u
Zagrebu radi njihova bržeg zapošljavanja.
11. Ured će biti u stalnoj vezi s medijskom službom Sveučilišta kako bi javnost bila
bolje informirana o radu AMAC-a.
12. Sabor smatra da bi istaknutije djelatnike AMAC/AMCA udruga, koji svojim
radom na promicanju alumni pokreta osobito pridonose ugledu i razvitku kako
pojedinog visokog učilišta tako i Sveučilišta u cjelini, trebalo stimulirati dodatcima
na plaću kao što se stimuliraju i druge nenastavne aktivnosti.
13. Ovi zaključci ostvarit će se uz pomoć i u suradnji s upravom Sveučilišta (rektor i
prorektori te Senat Sveučilišta i dekani fakulteta). Posebno će biti važna pomoć
rektora i Senata – s jedne strane očitovanjem što Sveučilište očekuje od alumni
pokreta, a s druge utjecajem rektora i Senata na dekane koji bi se trebali založiti i
konkretno pomoći u širenju alumni pokreta i akcija AMAC/AMCA udruga.
Za Predsjedništvo AMAC Saveza
Greta Pifat-Mrzljak
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IZVJEŠĆA SUDIONIKA 5. SABORA AMAC – SAVEZA DRUŠTAVA
Zagreb-Ogulin-Bjelolasica, 24. i 25. studenoga 2006.

Otvarajući 5. Sabor AMAC Saveza predsjednica prof. dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak pozdravila je sve prisutne i zahvalila im što
su se odazvali pozivu na okupljanje kojemu je glavni cilj suradnja bivših studenata sa Sveučilištem i pronalaženje načina kako
raditi na dobrobit Sveučilišta, kako se uzajamno pomagati i kako trajno ostati u vezi sa svojim Sveučilištem. Napomenula je da
se istovremeno, dok mi ovdje raspravljamo, u Švicarskoj održava zajednički seminar alumni pokreta triju europskih država
(Švicarske, Austrije i Njemačke) posvećen alumni managementu. Iz dokumentacije našeg Saveza vidljivo je da AMAC Savez
okuplja oko 3000 članova u desetak društava, a zna se da bivših studenata Zagrebačkog sveučilišta ima više od 100.000 među
koje se ubrajaju i članovi najviših državnih tijela s Predsjednikom RH na čelu, mnogi gospodarstvenici kao i najnoviji
diplomirani studenti. Stoga bi AMAC Savez, uz postojeća društva koja se još nisu priključila Savezu, trebao animirati široku
akademsku javnost da pojedinci u svom djelovanju ne zaborave svoju Alma Mater, koja ih je osposobila za odgovorne poslove
koje obavljaju. Sveučilište bi pak sa svoje strane trebalo pomoći AMAC Savezu da njegovi djelatnici budu prisutni kako pri
Rektoratu tako i na svakom visokom učilištu, jer bez uzajamnog djelovanja i lojalnosti ne može biti uspjeha.
Nakon uvodnih riječi predsjednice skupu se obratila prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, prorektorica za međunarodnu
suradnju Sveučilišta u Zagrebu u proteklom mandatu, koja je posebno istaknula nastojanja oko uspostave Ureda za AMAC pri
Rektoratu i sudjelovanja AMAC Saveza u TEMPUS programu.
Skup je pozdravio i prof. dr. sc. Ivan Šimonović, novoizabrani prorektor za međunarodnu I međuinstitucijsku suradnju,
napomenuvši da je posebice u inozemstvu upoznao duh organizacije bivših studenata od kojih velika većina želi nastaviti
suradnju sa svojom obrazovnom ustanovom pa će se založiti da i Sveučilište u Zagrebu pomogne nastavak rada AMAC-a čije
je djelovanje iznimno važno za daljnji razvitak Sveučilišta. S druge će strane nastojati da i hrvatsko zakonodavstvo slijedi
primjere zapadnih zemalja u kojima su donacije bivših studenata i njihovih društava oslobođene od poreza. Unaprijed se veseli
uskoj suradnji s AMAC Savezom.

1. Povjerenstvo za poslove AMAC/AMCA i Predsjedništvo AMAC Saveza (Središnjica)
U akademskim godinama 2004./2005. i 2005./2006. Povjerenstvo za poslove AMAC/AMCA udruga i Predsjedništvo Saveza
društava AMAC radilo je u sastavu: prof. dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak, predsjednica s Instituta Ruđer Bošković, prof. dr. sc.
Branko Kunst, profesor emeritus s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović, profesor
emeritus s Pravnoga fakulteta, prof. dr. sc. Ivica Džeba s Građevinskoga fakulteta, prof. dr. sc. Štefica Cerjan-Stefanović s
Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije, dr. sc. Kruno Kovačević iz PLIVE, dr. sc. Edi Maletić s Agronomskoga
fakulteta, prof. dr. sc. Aleksandra Korać s Pravnoga fakulteta, Bojana Božanić, studentica Ekonomskoga fakulteta, Josip Milić,
dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Zagrebu u miru i Irena Stopfer, prof., iz Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u
Zagrebu. Ukupno je održano 13 sjednica.
Glavna aktivnost u proteklom razdoblju bila je organiziranje registracije AMAC – Saveza bivših studenata i prijatelja
Sveučilišta u Zagrebu. Savez je svakako trebalo registrirati, jer bi se u protivnom smatrao nepostojećim. Naime, Dogovor o
osnivanju Saveza bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, koji su 1992. potpisali predstavnici AMAC/AMCA
društava Mundus i Domus, nikad nije bio prijavljen mjerodavnim tijelima državne uprave (što je trebalo učiniti najkasnije u
roku od tri mjeseca od potpisivanja!?) pa je Povjerenstvu imenovanom 2002. jedan od osnovnih zadataka bio uskladiti status
Saveza s važećim zakonskim propisima što se nije moglo napraviti bez registracije. Stoga je napravljen nacrt Statuta Saveza,
koji je dostavljen svim udrugama AMAC/AMCA pa se na III. Saboru o njemu vodila sveobuhvatna rasprava. Budući da je
donošenje Statuta na III. Saboru bilo odgođeno, predloženo je i na Povjerenstvu prihvaćeno da se sazove sjednica Sabora s
izabranim zastupnicima onih udruga koje su se već ranije bile izjasnile za prihvaćanje Statuta i koje su Povjerenstvu dostavile
sve dokumente potrebne za registraciju. Za osnivanje saveza udruga hrvatski Zakon o udrugama zahtijeva udruživanje
najmanje triju udruga. Budući da je ispravne dokumente za registraciju AMAC Saveza do osnivačke sjednice Sabora dostavilo
devet udruga i Središnjica Saveza, koja je sukladno Statutu imenovala tri zastupnika, bili su ispunjeni zakonski uvjeti da se
Savez upiše u Registar. Sudionici osnivačke sjednice Sabora jednoglasno su 22. veljače 2005. izglasali Statut Saveza i Odluku
o pokretanju postupka za registraciju. Jasno je da se i Statut i sastav upravnih tijela Saveza može mijenjati kadgod to zaključi
većina zastupnika na Saboru, koji se prema sadašnjim odredbama Statuta mora sazvati svake dvije godine, ali se može sazivati
i u kraćim razmacima. Predsjedništvo namjerava sazivati Sabor čim se prikupi dovoljan broj pristupnica za primanje novih
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udruga u članstvo. Potvrdu o registraciji dobili smo koncem srpnja 2005., no pravi početak djelovanja Saveza bit će nakon što
mu se priključe društva AMAC/AMCA Mundus u obliku i na način kako to budu mogli s obzirom na eventualna zakonska
ograničenja koja imaju u zemljama u kojima djeluju. Ne budu li se svi mogli priključiti kao udruge, ostavljena je mogućnost da
se pojedinci prijave u Središnjicu AMAC Saveza. Ovo dodatno vremensko razdoblje ostavljeno je također i udrugama
AMAC/AMCA Domus, koje nisu imale potpunu dokumentaciju, da završe proces vlastite registracije i uključe se u rad Saveza
kao njegove sastavnice.
U Savez su do danas pristupile udruge s ovih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: AMA FBF s Farmaceutsko-biokemijskoga
fakulteta, AMAAC FI s Pravnog fakulteta, AMAC FER s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, AMAC FOI s Fakulteta
organizacije i informatike u Varaždinu, AMAC FSC s Fakulteta prometnih znanosti, AMACIZ s Fakulteta kemijskoga
inženjerstva i tehnologije, AMAC SC s Hrvatskih studija, AMCA TTF s Tekstilno-tehnološkog fakulteta i AMCA FA s
Građevinskog fakulteta. Tako je ostvarena ideja za koju se izjasnio veći dio sudionika III. Sabora AMAC/AMCA udruga.
Naravno da očekujemo da Savezu pristupe i društva AMAC/AMCA Mundus shodno Dogovoru iz 1992., uz slanje odgovarajuće
dokumentacije. Savez je otvoren podjednako i za društva AMAC Domus i AMAC Mundus. Sastav Predsjedništva u skladu je
sa Statutom, a odražava sastav Saveza koji će se proširiti s članovima iz inozemstva kad društva AMAC/AMCA Mundus
pristupe Savezu.
Na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu predviđeno je otvaranje Ureda AMAC-a koji se trebao osnovati kao dio prijavljenog
TEMPUS projekta Pojačanje ALUMNI aktivnosti – ulaganje u kvalitetu (Enhancement of ALUMNI Activities –Investment
in Quality). TEMPUS projekt prijavljen je uz potporu partnera: Sveučilišta u Utrechtu i Sveučilišta Nikole Kopernika u
Torunu (Poljska), te Sveučilišta u Linzu kao kontraktora. Projektom se željelo povezati ALUMNI članove Sveučilišta u
Zagrebu s hrvatskim inozemnim ALUMNI društvima kao i ALUMNIMA partnerskih sveučilišta. Time bi se ojačala
interakcija akademske zajednice s gospodarstvom, osnažio proces znanstvene evaluacije, potaknula promocija Sveučilišta kao
naše ALMAE MATRIS itd. Nažalost, TEMPUS projekt koji smo prijavili kao Predsjedništvo AMAC Saveza nije prihvaćen u
ovoj podjeli projekata, tako da ponavljamo prepravljeni projekt u sljedećem roku.
Aktivnost Saveza ilustrira se i putem Glasnika AMAC, kojega je prvi broj objavljen u ožujku 2003. a posljednji kao
dvobroj 6-7(11-12) ove 2006. godine. Budući da je AMAC Glasnik počeo izlaziti još 1990., ali je 1992. njegovo izlaženje
prekinuto, u zagradi se redovito navode i brojevi kao da prekida nije bilo. Iako je predviđeno izlaženje dvaju brojeva na
godinu, češće se izdaje dvobroj zbog financijskih problema, koje je dosad rješavao Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. Uobičajeno
Glasnik prikazuje djelovanje AMAC Mundus i AMAC Domus udruga uz niz ostalih informacija zanimljivih za ALUMNI
članove. Mnogi su nam amakovci izjavili da im naš Glasnik puno znači. Uz najnoviji broj (kao i na web-stranicama AMAC-a)
bila su i dva obrasca: a) Izjava/pristupnica za skupno pristupanje AMAC/AMCA društva AMAC-Savezu i b) Pristupnica za
pojedinačno (osobno) pristupanje u Središnjicu Saveza, što vrijedi kako za bivše studente i prijatelje Sveučilišta u domovini,
tako i za sve u inozemstvu. Vjerujemo da su mnogi bivši studenti izgubili vezu sa svojim matičnim fakultetom, međutim vezu
sa svojim Sveučilištem ne bi smjeli nikada napustiti. Stoga je Središnjica svima otvorena. Možda nas to potakne da djelujemo
koordiniranije i međusobno efikasnije.
Prof. dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak,
predsjednica Saveza

2. AMAC FER
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera
Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Udruga je nastavila rad Zajednice diplomiranih inženjera
Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovane 4.
lipnja 1992. Samostalna udruga formalno je osnovana 19.
siječnja 2000. Tijekom prvih godina postojanja realizirane su
vrijedne donacije Fakultetu u knjigama, laboratorijskoj
opremi, elektroničkim komponentama i programskoj opremi
za obavljanje nastave i istraživačkog rada. Sljedeća Skupština
Udruge održana je 21. studenoga 2000. Omogućeno je
učlanjenje u Udrugu i osoba koje nisu diplomirani inženjeri
ovog Fakulteta, pa je prihvaćena promjena Statuta tako da
članom Udruge može postati i osoba koja je magistrirala ili
doktorirala na FER-u. Uvedena je i kategorija članova
prijatelja koji mogu postati i osobe koje su postigle višu
stručnu spremu na FER-u, ili su završile odgovarajući
fakultet u inozemstvu, ali i osobe koje su završile neki srodni
fakultet, a posebno su vezane za djelatnost FER-a.
Udruga objavljuje povremenu publikaciju AMAC FER
VIJESTI. Od osnivačke skupštine objavljenjo je 7 brojeva
koji su poštom dostavljani svim članovima.
Naredna izborna skupština održana je 15. svibnja 2003.
Izabrano je novo Predsjedništvo od 25 članova. Dekan
Fakulteta je član Predsjedništva po položaju. Polovica

članova Predsjedništva su iz raznih gospodarskih
organizacija.
Na redovitoj godišnjoj Skupštini 7. travnja 2005.
jednoglasno je prihvaćen prijedlog o udruživanju u AMAC
Savez društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u
Zagrebu.
Web stranica Udruge je tehnički, likovno i sadržajno
značajnije unaprijeđena i zamijenila je staru stranicu u
svibnju 2004. godine. Nova stranica omogućuje članovima
pokretanje rasprave o pojedinim pitanjima, objavljivanje
vijesti o aktivnostima naših članova i davanje prijedloga za
zajedničke aktivnosti. Članovi mogu preko Interneta dobiti
uvid u popis članova s podacima koji omogućuju ostvarivanje
međusobne komunikacije. Radi boljeg međusobnog
povezivanja pokrenuta je inicijativa na web stranicama
Udruge za predstavljanje uspješnih članova i njihovih
stručnih dostignuća te stručnih aktivnosti njihovih tvrtki.
Fakultet Elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu je
uvijek materijalno ali i na druge načine pomagao sve
aktivnosti Udruge. Udruga danas broji 566 članova.
Prof. dr. sc. Uroš Peruško,
predsjednik
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3. AMACIZ – Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija
16. godišnja skupština AMACIZ-a održana je 3.3.2006. u
Velikoj dvorani na Fakultetu kemijskog inženjerstva i
tehnologije, Marulićev trg 20. Nakon diskusije o izvještajima
i njihovu prihvaćanju izabrani su novi članovi Upravnog
odbora i novi predsjednik AMACIZ-a. Dr.sc. Šteficu CerjanStefanović, dugogodišnju predsjednicu koja je mnogo učinila
za AMACIZ, zamijenila je dr. sc. Jasenka Jelenčić.
Dodijeljena su priznanja i zahvalnice povodom petnaeste
obljetnice Akademskog zbora Vladimir Prelog. Nakon toga
uz domjenak Likovna sekcija priredila je izložbu radova u
Vijećnici Fakulteta.
Brojne sekcije AMACIZ-a i nadalje su aktivne.
Izašao je Glasnik AMACIZ-a 34/35 i 36/37 sa svojim
vrlo interesantnim prilozima o uspješnim članovima Društva,
čestitkama, nekrolozima i predstavljanjem Zavoda Fakulteta.
U g. 2005. osnovana je i nova sekcija Inovatori
AMACIZ-a uz održana dva predavanja i izložbu.
Znanstveni kolokviji AMACIZ-a i Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije vrlo su česti i uspješni (održano ih
je deset u 2005. i osam u 2006.). Uz uske teme iz kemijskog
inženjerstva i kemije tu su i šira područja, kao Naši mladi na
Tehnologijadi, predavanja o Bolonjskom procesu, te uključivanje Hrvatske u Europska istraživanja FP7.
Akademski zbor Vladimir Prelog vrlo uspješno djeluje na
natjecanjima, održava godišnje koncerte, pjeva na promocijama FKIT-a, održava humanitarne koncerte. Na godišnjem
koncertu povodom 15 godine Zbora izdana je i knjižica o
zboru i CD prezentiran u Hrvatskom glazbenom zavodu.

Planinarska sekcija organizira prosječno šest izleta
godišnje od Kutine do Velebita, Učke, Žumberka, Zagorja i
Međimurja.

Sudionici Sabora u pauzi
Likovna sekcija osim godišnjih izložbi ima i samostalne
izložbe, održava likovne kolonije osim u Zagrebu i u ostalim
mjestima u Hrvatskoj.
Sportska sekcija je vrlo aktivna na sportskim susretima u
Kutini i Zagrebu.
Prema tome AMACIZ je specifičan i prepoznatljiv. Uz to
postiže mnoge rezultate u skladu s alumni filozofijom i
ciljevima AMACIZ-a. Na taj se način okuplja članstvo i
organiziraju različiti oblici druženja.
Prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić,
predsjednica

4. AMAC FOI
Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Udruga je u proteklom razdoblju funkcionirala nepromijenjeno
s dosadašnjim predsjedništvom i članstvom. Udruga i dalje
ima podršku matičnog Fakulteta u svim aktivnostima i
planovima kako u financijskom tako i u materijalnom smislu.
U proteklom razdoblju pokrenute su neke nove aktivnosti
o čemu izvještavamo u nastavku.
Oblikovana su i objavljena u obliku e-biltena dva broja
Glasnika Udruge. Unatoč ambicijama da Glasnik objavljujemo
redovito, prekinuli smo njegovo izdavanje jer nismo naišli na
adekvatnu reakciju članstva. Internetske stranice Udruge i
dalje se redovito održavaju i ažuriraju te se putem njih
prosljeđuju sve relevantne informacije o radu Udruge. Na
žalost i u tom su segmentu izostale bilo kakve povratne
informacije ili rekacije kako potencijalnih tako i registriranih
članova Udruge.
U proteklom smo razdoblju organizirali susret diplomanata
koje smo informirali o ideji AMAC udruživanja, no sudionici
susreta nisu pokazali posebni interes za učlanjenje ili
sudjelovanje u radu Udruge.
Organizirali smo javno izlaganje na temu Osnove
komunikacije, tehnologije i pedagogije u e-obrazovanju (elearning) s mogućnostima primjene u akademskom i
poslovnom okruženju na koju je, unatoč oglašavaju u
medijima, odaziv bio vrlo skroman, gotovo nikakav.
Neke od planova koje smo u našem programu rada
zacrtali nismo nažalost realizirali. To su npr.:
- okupljanje potencijalnih sponzora Udruge

- pomoć u traženju stipendija, ferijalne prakse za studente
te traženju radnih mjesta za diplomante
- predstavljanje vrijednih znanstvenih i stručnih izdanja iz
područja struke (u vidu tribina)
- organiziranje stručnih skupova u suradnji sa sličnim udrugama
- predstavljanje izvrsnih studentskih radova (seminarskih,
diplomskih i sl.)
Smatramo da je osnovni razlog što navedeni planovi iz
našeg programa rada u proteklom razdoblju nisu realizirani
nedovoljno aktivno članstvo Udruge, izostanak povratnih
informacija i interesa članstva Udruge, što je sve rezultiralo i
određenom pasivnošću vodstva Udruge.
Uzrok pasivnosti vidimo naročito u tome što diplomanti
na neke druge načine realiziraju svoje interese i potrebe koje
bi Udruga trebala i željela organizirati. Od Udruge članovi ne
očekuju više od neformalnog druženja i njegovanja
studentskih prijateljstava. Čini se stoga da za druge aktivnosti
nema ni interesa ni volje.
Radi svega navedenog nismo sigurni kako nastaviti s
promicanjem AMAC ideje i same Udruge, kao ni koje
aktivnosti poduzeti u budućnosti. Nejasno nam je kako
animirati potencijalno članstvo i koji su to programi koji bi ih
interesirali. S postojećim stanjem nismo zadovoljni iako smo
nastojali intenzivirati suradnju i povezati diplomante u
okvirima AMAC ideje.
Dr. sc. Verica Dugandžić, predsjednica
Mr. sc. Mario Sajko, tajnik
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5. AMAC FSC
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera
Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti, kao članica Sveučilišta u
Zagrebu, njegujući njegove tradicije, osnovao je 22. ožujka
2002. Hrvatsku udrugu diplomiranih inženjera i inženjera
Fakulteta prometnih znanosti (Almae Matris Alumni
Croaticae – Facultas Studiorum commeatus) AMAC FSC.

etike inženjerskog poziva, rješavanje statusnih pitanja, razvoj
prometne znanosti kao i drugih zajedničkih problema.
Udruga nastavlja započete aktivnosti u svezi s osnivanjem
Komore prometnih inženjera. Rješavanje tog problema nužno
je i zbog potrebe da se stvore preduvjeti za udruživanje
hrvatskih inženjerskih struka u Europsku inženjersku
komoru – krovnu organizaciju svih nacionalnih inženjerskih
komora i udruga s javnim ovlastima.

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
poklonio je sudionicima Sabora izlet u Ogulin i Bjelolasicu

Udruga AMAC FSC trenutno broji 380 članova, a
program rada za predstojeće razdoblje zasniva se na općim
zadacima koji proizlaze iz Statuta odnosno djelatnosti Udruge
s posebnim naglaskom na one koji imaju prioritet odnosno
važnije su za članove Udruge. Udruga ima ogranak u Splitu,
koji broji 80 članova.
Svrha Udruge je njegovanje zahvalnosti i odanosti prema
Sveučilištu u Zagrebu i drugim hrvatskim sveučilištima,
zatim očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, promicanje
ugleda Fakulteta prometnih znanosti, skrb za razvitak i
napredak Fakulteta prometnih znanosti, njegovanje i razvitak

Nastavljaju se i aktivnosti u svezi sa znanstvenim i
stručnim savjetovanjem Znanost i razvitak prometa koje je
preraslo u tradiciju Udruge, u trajanju od dva dana u Zagrebu,
kao i organiziranje predavanja, tribina i okruglih stolova iz
područja prometa. Osim toga, udruga nastavlja promicanje
suradnje sa srodnim udrugama u zemlji i svijetu, kao i
izdavanje Glasnika Udruge u dijelu časopisa Transport &
Logistika i Kamion & Bus u kojem se članstvo informira o
radu Udruge.
Doc. dr. sc. Mario Šafran,
predsjednik

6. AMA FBF – Udruga bivših studenata i prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Na prošloj sjednici Sabora bili smo zastupljeni našim
predsjednikom prof. dr. sc. Marijanom Pribanićem, koji se
vrlo aktivno i svim srcem uključio u rad Društva prijatelja
našeg Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Na žalost danas
ga moramo ispričati što nije ovdje prisutan, jer se u
međuvremenu teško razbolio, tako da nije u stanju
prisustvovati ovom Saboru, ali sve sudionike srdačno
pozdravlja i želi mnogo uspjeha u radu Sabora kao i svih
AMAC društava.
Kao predsjednik AMA FBF prof. dr. sc. Marijan Pribanić
redovito je sazivao sjednice Upravnog odbora AMA FBF, na
kojima smo se nakon što smo prihvatili izvješće s prošlog
Sabora počeli dogovarati o aktivnijem radu našeg Društva,
predložili oblik i izradili nove pristupnice za Društvo i
prekrasne značke za članove Društva s likovima naših
zaštitnika sv. Kuzme i Damjana, koje namjeravamo podijeliti
svim članovima Društva. S tim u vezi dogovoreno je, da će
prof.dr.sc. M. Pribanić sudjelovati i na III. Hrvatskom
kongresu farmacije u Cavtatu u travnju 2005., gdje smo
postavili reklamni štand Društva, dijelili pristupnice i
prikupljali nove članove. S njegovom bolešću ovaj je posao

poslije malo splasnuo, ali namjeravamo se u tom smislu
aktivirati.
Na sastancima Upravnog odbora izvijestio nas je
predsjednik o osnivanju Hrvatskog botaničkog vrta
jadranskog bilja sv. Kuzma i Damjan na otoku Lastovu na
njegovu inicijativu pa je Društvo htjelo preuzeti veću brigu o
osnivanju tog vrta, što međutim nije naišlo na razumijevanje
te nije došlo do te realizacije, jer su nastali problemi oko
trajnog zapošljavanja osobe, koja bi brinula o vrtu, kao i zbog
velike udaljenosti na kojoj po mišljenju tadašnje uprave
Fakulteta nije imalo smisla osnivati vrt.
Na sastancima su dogovorene, a zahvaljujući
velikodušnim donatorima Društva i ostvarene izrade
identifikacijskih kartica za članove Upravnog odbora kao i
papira i kuverata s logotipom Društva te likovima sv. Kuzme
i Damjana.
Iako su naše aktivnosti u proteklom periodu bile skromne
želimo i dalje aktivirati rad naše AMA FBF i sudjelovati sa
svojim mogućnostima u radu Saveza društava bivših
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu.
Prof. dr. sc. Marijan Pribanić, predsjednik
Doc. dr. sc. Dubravka Pavišić-Strache, tajnica
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7. AMCA FA
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta
(Almae Matris Croaticae Alumni Facultatis aedificationis)

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu AMCA-FA osnovana je 4. prosinca 1998. te
se po datumu osnivanja ubraja među starije takve udruge na
Sveučilištu u Zagrebu. S vremenom je udruga izgradila svoj vlastiti
identitet i danas se slobodno može reći da nije samo kopija
postojećih. Od udruge koja je tražila i dobivala savjete oko
osnivanja i pokretanja aktivnosti, prerasli smo u udrugu koja danas
pomaže savjetima kolegama na drugim fakultetima, koji su na
početku svoga rada.
Udruga danas okuplja više od 500 članova, a dobna struktura
članstva je daleko povoljnija nego što je to bila u vrijeme osnivanja
Udruge. Posljedica je to kontinuiranih aktivnosti na propagiranju
Udruge kod naših studenata prilikom obrane diplomskog rada.
Tome pridonosi i danas već etablirana akcija pomoći pri
zapošljavanju mladih inženjera, koju je pokrenula naša Udruga. U
međuvremenu su ovu akciju prepoznale i druge AMCA/AMAC
udruge Sveučilišta u Zagrebu te su na temelju naših iskustava u
njenom provođenju pokrenule iste akcije pri svojim udrugama.
Među stalnim aktivnostima Udruge je tradicionalno okupljanje
jubilarnih generacija po godini upisa na Građevinski fakultet. Neke
od tako okupljenih generacija nastavljaju se sastajati i dalje, ovaj

puta u vlastitoj organizaciji te je tako ispunjen i jedan od ciljeva
takve akcije.
Jedna od prilika za susret naših kolega su i predavanja, koja se
povremeno održavaju u organizaciji Udruge AMCA-FA, s tim da se
pazi da su teme od interesa za sve članove.
Tradicionalno jednom godišnje izlazi i Glasnik AMCA-FA u
kojem se obrađuju različite teme vezane uz Građevinski fakultet, ali
i one koje su interesantne za članstvo općenito. Glasnik se tiska u
cca 800 primjeraka i besplatan je za sve članove, a dobivaju ga i
studenti prilikom obrane diplomskog rada.
Glavna aktivnost udruge AMCA-FA u protekle dvije godine bila
je prikupljanje i obrada podataka u svrhu izdavanje Adresara
članova AMCA-FA. Želeći umrežiti članove Udruge s ciljem da se
lakše i brže mogu međusobno pronaći, bilo da je riječ o osobnom ili
poslovno inspiriranom kontaktu, osmišljen je sadržaj Adresara
podijeljen u dvije cjeline. Prvi dio sadrži osnovne podatke o svakom
članu Udruge svrstane prema abecednom redu. U drugom su dijelu
svi članovi svrstani u grupe prema vrsti djelatnosti kojom se bave,
grani graditeljstva te specijalnostima. Svrha postojanja ovog drugog
dijela je da svatko, kada mu iskrsne neki problem za koji mu je
potreban savjet ili ga sam ne zna riješiti, potraži prema djelatnostima
one naše kolege koji su specijalisti u određenom području.
Vjerojatno će se i nečlanovi Udruge služiti ovim izdanjem pa
članovi potencijalno mogu očekivati i poslove koje inače možda i ne
bi dobili.
Posredstvom Udruge Građevinski fakultet je dobio i dvije
vrijedne donacije knjiga.
Udruga aktivno sudjeluje i u svim AMCA/AMAC aktivnostima
na Sveučilištu u Zagrebu radeći u Povjerenstvu za poslove AMAC-a
te u Predsjedništvu Saveza AMAC-a.
Predsjedništvo se i dalje trudi osmišljavati nove akcije te
provoditi postojeće na korist svim članovima Udruge, o čemu se
članovi periodički pismeno obavještavaju ili se mogu informirati na
web stranicama www.grad.hr/amca.

Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović, predsjednik
Prof. dr. sc. Ivica Džeba, tajnik

8. AMAA FI – Društvo diplomiranih pravnika
(Almae Matris Alumni & Alumnae Facultatis iuris)

Društvo diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu osnovano je u studenome 2001., s ciljem njegovanja
poštovanja, zahvalnosti i odanosti prema Pravnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu; njegovanja tradicija Fakulteta; promicanja
ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu; pomaganja nastavnog,
znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu; rada na stvaranju uvjeta
za razvoj i napredak Fakulteta; stvaranja i njegovanja veza među
diplomiranim pravnicima Fakulteta; njegovanja i razvitka ugleda i

etike pravničkog poziva; raspravljanja znanstvenih i stručnih
problema pravničke struke i zauzimanje stanovišta o njima i
poticanja i razvitka suradnje Fakulteta s drugim znanstvenim,
stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama, te
suradnje sa sličnim društvima u zemlji i inozemstvu.
Društvo je član AMAC Saveza društava Sveučilišta u Zagrebu.
Društvo ima nešto manje od 200 članova; predsjednik je ugledni
pravnik dr. sc. Jadranko Crnić, a potpredsjednik Gordan Radin, dipl.
iur. Tajnica Društva je prof. dr. sc. Aleksandra Korać. Upravni
odbor čine većim dijelom pravnici zaposleni na istaknutim mjestima
u gospodarstvu i akademskom krugu.
Pravni fakultet u Zagrebu osigurao je prostorije za rad Društva,
kao i druge uvjete rada. Društvo se financira članarinom i
povremenim manjim donacijama, čime se pokrivaju osnovni
troškovi. Na web stranici Pravnog fakulteta (www.pravo.hr) nalaze
se osnovne informacije o organizacijskom ustroju i radu Društva.
U posljednjem razdoblju aktivnosti Društva bile su skromne i
vezane uglavnom uz organizaciju poneke tribine u sklopu godišnje
skupštine. S obzirom na izraženu potrebu aktivnijeg djelovanja
Društvo uz potporu uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
planira nakon sljedeće izborne skupštine pojačati svoje djelovanje.

Prof. dr. sc. Aleksandra Korać, tajnica
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9. AMAC SC – Udruga diplomiranih studenata Hrvatskih studija
(Almae Matris Alumni Croaticae – Studia Croatica)
Amac na Hrvatskim studijima osnovan je krajem 2003. s
ciljem okupljanja diplomiranih studenata Hrvatskih studija.
Naime, od te godine broj diplomiranih se naglo povećao s
obzirom na postojanje same institucije (oko 12 godina). Na
osnivačkoj skupštini sudjelovalo je tek 15 studenata, a danas
se broj članova kreće oko stotinjak.
Osim druženja diplomiranih studenata, AMAC je od ove
godine pokrenuo i nekoliko većih inicijativa.
Prva inicijativa je pomoć u osuvremenjivanju fakultetske
knjižnice u suradnji s fondacijom SABRE. Početkom 2007.
očekujemo donaciju od gotovo 1000 knjiga za potrebe
fakulteta i njegovih studenata.
Članovi AMAC-a aktivno sudjeluju i u provođenje
reformi u skladu s Bolonjskim procesom. Ove godine na
studiju povijesti članovi AMAC-a su održali nekoliko
predavanja o samom procesu, njegovim fazama i «alatima».
Osim predavanja, naši članovi svojim savjetima aktivno
pomažu mlađe studente na prvoj i drugoj godini studija.
Članovi našeg AMAC-a Daniel Mondekar i Stipe Tutiš autori
su nekoliko priručnika za Bolonjski proces (Pojmovnik

Bolonjskog procesa, Vodič kroz ECTS, Vodič kroz osiguranje
kvalitete i Vodič o studentskom sudjelovanju u reformi)
U narednoj godini imamo u planu četiri veće inicijative:
- Okupljanje i cjelodnevno druženje članova AMAC-a
(kasno proljeće)
- Predavanje za akademsku zajednicu o integriranom
akcijskom planu za cjeloživotno obrazovanje
- Predstavljanje studije o ulozi alumnija u zapadnoj Europi
- Aktivno uključivanje članova AMAC-a u provođenje
reformi na Fakultetu.
Problemi u radu:
AMAC na Hrvatskim studijama suočava se s nekoliko
problema. Prije svega to je neupućenost studenata o ulozi
alumnija te nedostatak tehničkih i financijskih resursa za rad.
Sljedeći veliki problem je zastarjela baza podataka s
informacijama o završenim studentima, što bitno usporava
proces kontaktiranja zainteresiranih diplomanata. Međutim,
gledamo preko osobne komunikacije stupiti u kontakt s
diplomiranim studentima te prikupiti nove kontakte.
Ivan Penava, predsjednik

10. AMCA TTF
Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkoga fakulteta
(Almae Matris Croaticae Alumni Textilis technologicae facultatis)
Tri godine nakon Osnivačke skupštine udruga AMCA TTF-a
sa zadovoljstvom može predstaviti svoj rad i aktivnost.
Glavna zadaća početnih godina rada i života Udruge bila je
sadržana u povećanju broja članova, u što smo uložili najviše
vremena i energije. Na fakultetima važnu ulogu u tome ima
dekan jer ako želi i hoće, može učiniti mnogo. Naša AMCA
je rasla u teškim uvjetima. Srećom, radost susreta alumna
ublažila je svu ovu težinu.
U radu protekle tri skupštine sudjelovali su i alumni iz
inozemstva koji su svojim dolaskom dali znatnu potporu
udruzi i potaknuli mnoge neodlučne alumne u Hrvatskoj da
se u udrugu učlane. U cilju poticanja i uspostave veza i
suradnje sa sličnim ustanovama u Hrvatskoj i svijetu AMCA
TTF-a je na web stranicama objavila tekst na engleskom
jeziku o svojim ciljevima i djelatnosti. Zahvaljujući tome u
srpnju 2005. NATO je prepoznao našu udrugu koja je
prihvatila suorganizaciju prestižne napredne znanstvene
radionice NATO-a (NATO Advance Research Workshop),
održane u Zadru od 7. do 10. rujna 2005. Takvu aktivnost
mogu imati samo udruge alumna visoko razvijenih zemalja.
Druga jednako važna međunarodna aktivnost je
partnerstvo Udruge u bilateralnom projektu programa
flamanske Vlade i Hrvatske iz pretpristupnog programa
pomoći. Udruga AMCA TTF-a i nekoliko partnera iz
Hrvatske s flamanskim partnerom, Department of Textile,
University od Gent, prijavili su zajednički dvogodišnji
(2006.-2008.) projekt pod nazivom Flemish-Croatian Textile
Training Network: T2Net. Pored AMCA i TTF-a, partneri
ovog projekta su Gospodarska komora, HIST, časopis Tekstil,
tvornica Jadran i tvornica Pazin-Textiles.
AMCA TTF-a se povremeno pridružuje planinarskoj
sekciji AMACIZ-a poglavito njihovom godišnjem izletu, koji
se pamti cijelu godinu.
Broj članova Udruge postupno se povećava i danas broji
180 članova. Započeta izrada adresara nastavlja se trajnom

provjerom adresa i unosom promjena. U tijeku su aktivnosti
Udruge kao objava Glasnika, organizacija Skupštine i dr., a
za te aktivnosti od samih početaka djeluje AMCA Team koji
čine: Martina Ira Glogar, Ana Sutlović, Anita Tarbuk, Vedran
Đurašević i Igor Jančijev.
U drugoj godini Udruge smatrali smo da je sazrelo
vrijeme za organizaciju kolokvija članova Udruge. Impozantan broj naših bivših studenata i njihova bogata djelatnost u
svim poljima struke i znanosti izvrsna je podloga za
kolokvije. Prvi kolokvij organiziran je u suradnji s udrugom
AMACIZ. Ponosni smo što je to bio prvi u seriji kolokvija
posvećenih 100. obljetnici rođenja našega nobelovca Vladimira Preloga. Dakle, proslava ove obljetnice započela je
predavanjem mr. sc. Anite Tarbuk, 20. ožujka 2006. pod
nazivom Adsorpcija ionskih tenzida na tekstilna vlakna.
Predavanje je održano za istom katedrom za kojom je
predavao Vladimir Prelog.
U listopadu 2006. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu
osnovano je Povjerenstvo za organizaciju i održavanje
znanstvenih i gospodarskih tribina, sastavljeno od mladih
djelatnika TTF-a koji su ujedno i vrijedni članovi AMCA
TTF-a. AMCA TTF-a dala je potporu ovoj ideji i bit će
suorganizator u sklopu kolokvija AMCA TTF-a. Sljedeći
kolokvij predviđa se sredinom prosinca 2006.
Udruga je proteklu godinu poslovala zahvaljujući
donacijama i članarinama. Zlatni i srebrni sponzori omogućili
su objavu Glasnika, podmirenje troškova poštarina i ostalog.
Bez njihove pomoći Udruga ne bi mogla objaviti Glasnik niti
sudjelovati u organizaciji NATO-ve napredne znanstvene
radionice kao ni pokrenuti bilateralni projekt s pokrajinom
Flandrijom pa im i ovom prigodom najsrdačnije
zahvaljujemo.
Prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić,
predsjednica
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11. AMCA FAZ
Udruga diplomiranih inženjera i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(Almae Matris Croaticae Alumni Facultatis Agriculturae Zagrabiensis)

Udruga AMCA FAZ je utemeljena prije dvije godine i
upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.
Temelji Agronomskog fakulteta postavljeni su pri
osnivanju Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima
1860. godine. Nakon 59 godina osposobljavanja poljoprivredno-šumarskih stručnjaka u Križevcima, jedan dio
tadašnjih nastavnika prelazi na novootvoreni Gospodarskošumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji je počeo s
radom 1919. i peti je po redu fakultet utemeljen na
Sveučilištu u Zagrebu od danas postojeća 33 fakulteta. Zbog
rapidnog pojedinačnog razvoja poljoprivredne i šumarske
struke od 1959. na Zagrebačkom Sveučilištu djeluju
Poljoprivredni fakultet (danas Agronomski fakultet – naziv
promijenjen 1991.) i Šumarski fakultet.
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas ima 397
djelatnika; od toga su 165 znanstveno-nastavni djelatnici
(redoviti profesori 36, izvanredni 39, docenti 43, asistenti 42 i
predavači 5) i 56 znanstveni novaci. Usklađujući sustav
studija s Bolonjskom poveljom Fakultet ima 9 preddiplomskih
i 13 diplomskih te doktorski studij. Ukupno sada studira 1686
polaznika po starom i novom programu i 81 polaznik na
poslijediplomskom studiju. Do sada je na Fakultetu ukupno
diplomiralo oko 10.200 studenata, poslijediplomski studij je
završilo oko 1.100 kandidata, a doktorat znanosti je steklo
560 osoba.
Upravo zbog dugogodišnje povijesti Fakulteta (146
godina, odnosno 87 godina na Sveučilištu u Zagrebu),
pozamašnog broja stručnjaka i znanstvenika koje je iznjedrio
Fakultet, kao i zbog činjenice da agronomska struka ima
značajnu ulogu u proizvodnji hrane, podizanju standarda

društva te uloge čuvanja okoliša, važno je bilo utemeljiti
Udrugu diplomiranih inženjera i prijatelja Fakulteta koja će
povezivati veliki skup stručnjaka i znanstvenika i time
stvoriti uvjete za razvoj njihove zajedničke aktivnosti u svrhu
daljnjeg razvoja Fakulteta, Sveučilišta i agronomske struke.
Uz ovu temeljnu zadaću, osnovana Udruga AMCA FAZ već
pomaže u organiziranju označavanja obljetnica pojedinih
generacija bivših studenata. U protekle dvije godine Udruga
je pomagala u održavanju susreta pet generacija bivših
studenata, koji su proslavili: 60., 50., 30., 25. i 20. obljetnicu
upisa na Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pri tim
susretima, gotovo svi bivši studenti, postali su članovi naše
Udruge, jer su osim emotivnih razloga uvjereni i u praktičnu
korist, koju će im pružiti članstvo u AMAC FAZ.
AMAC FAZ surađuje s Udrugom studenata našeg
Fakulteta (STUDA). Zajedno organiziraju susrete studenata i
gospodarstvenika (glavnina su bivši studenti našeg Fakulteta)
i time pomažu mladim diplomiranim inženjerima pri njihovu
zapošljavanju i dobivanju radnih mjesta koja im prema
specijalnosti i sklonosti najbolje odgovaraju.
Organizirana predavanja i izložbe također pružaju priliku
za susrete, razmjenu mišljenja te stručnom i kulturnom
uzdizanju članova Udruge. Uz navedene aktivnosti koje je
Udruga činila u protekle dvije godine, u nailazećem
vremenskom razdoblju predviđene su ove aktivnosti:
- izrada baze podataka Udruge (Registar članova)
- izrada Internet stranice
- pružanje pomoći pri dobivanju stipendija za studente
- razvijanje izdavačke djelatnosti (Glasnik udruge)
- razvijanje suradnje s udrugama drugih fakulteta i
Savezom udruga Sveučilišta u Zagrebu.
Naša je udruga upravo donijela odluku i postaje jedna od
članica AMAC Saveza. Nadamo se da će Udruge u Savezu
uspješno zajednički raditi u korist postojećih brojnih
generacija, budućih naraštaja, u korist razvoja Fakulteta i
Sveučilišta, kao i u korist razvoja Hrvatske. Isto tako se
nadamo da će i ova kratka informacija o AMCA FAZ
stimulirati veći broj naših kolega – bivših studenata Fakulteta
da se učlane, a zatim i aktivno sudjeluju u radu Udruge
diplomiranih inženjera i prijatelja Agronomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (AMCA FAZ).
Prof. emeritus Franjo Tomić,
predsjednik

12. AMAMUZ
Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Tijekom razdoblja u posljednje četiri godine AMAMUZ je
funkcionirao na razini minimalnih aktivnosti. Koncem prošle
godine skoro je, na žalost, došlo do prekida rada udruge zbog
neaktivnosti i neispunjavanja zakonskih uvjeta, što smo uz
pomoć dekanice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
uspjeli spriječiti održavanjem Godišnje skupštine tijekom
sastanka Velikog vijeća Medicinskoga fakulteta. Na toj su
Skupštini izabrani novi članovi Izvršnog odbora: prof. dr. sc.
Željko Metelko, prof. dr. sc. Želimir Bradamante, prof. dr. sc.
Nada Čikeš, prof. dr. sc. Danijel Derežić, prof. dr. sc. Davor
Ježek, akademik Marko Pećina, prof. dr. sc. Ico Damjanov,
prof. dr. sc. Ante Padjen, prof. dr. sc. Ivan Bakran, prof. dr.
sc. Niko Zurak i prof. dr. sc. Ivica Kostović. Za predsjednika

Društva izabran je Ž. Metelko, a za potpredsjednika D.
Derežić. D. Ježek, koji je u ime Izvršnog odbora podnio
izvješće na Saboru, izvijestio je da se održavanje Godišnje
skupštine za 2006. predviđa do konca godine. Na Skupštini
će se opći akti i djelovanje Društva uskladiti sa Zakonom o
udrugama, a nakon obnove registracije Društvo AMAMUZ,
koje je jedno od prvih osnovanih na Zagrebačkom Sveučilištu
i koje u svom adresaru danas ima više od 1500 članova
diljem svijeta, dostavit će tajništvu Saveza Statut i
pristupnicu sa svim potrebnim dokumentima.
Prof. dr. sc. Željko Metelko,
predsjednik
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13. AMCA PARIS, Francuska

AMCA PARIS/FRANCE bila je osnovana u svibnju 1991.
Tijekom sedam mandatnih razdoblja slijedile su brojne i
plodne aktivnosti. Danas se mlađe generacije sve više
zanimaju za rad u udruzi.
Tijekom godine 2005./2006. AMCA je realizirala više
kulturnih projekata za svoje članove i francuske prijatelje,
koji revnosno već godinama pokazuju velik interes za
kulturnu i umjetničku riznicu naše lijepe domovine, kao i
brojnih istaknutih kreatora i intelektualaca s područja
umjetnosti, kulture i znanosti, koji žive i rade u Francuskoj,
Hrvatskoj i diljem svijeta.
Aktivnosti u 2005. godini:
- Predstavljanje knjige Louise L. LAMBRICHS, Nous ne
verrons jamais Vukovar,
- Večer u Centru BINET. Marc GJIDARA govorio je o
Hrvatskoj.
- Izložba radova četvero umjetnika (D. de la ROSA, T.
RADOVANOVIĆ, I. RADOVANOVIĆ, te A. J.
SKENDEROVIĆ).
- Prestavljanje knjige Ivo Malec i njegov Instrumentalni
studio (Ivo Malec et son Studio Instrumental).
Aktivnosti u 2006. godini:
- Okrugli stol o Hrvatskoj i Europskoj uniji. Sudionici
predavači su bili: veleposlanik Božidar Gagro, Guy Legras,
Georges-Marie Chenu i Marc Gjidara.
- Predavanje prof. dr. Vide DEMARIN, Mozak koji traje;
Kako sačuvati taj ključ zdravog, uspješnog života i dugovječnosti. Autorica je predstavila knjigu istog naslova.
- Predavanje gospođe Annette MALOCHET, Quelques
questions d’art contemporain /Nekoliko pitanja iz suvremene
umjetnosti/ (u Hrvatskoj također). Predavačica je profesorica
likovnih umjetnosti na Sveučilištu u Parizu I. (PanthéonSorbonne). Predavanje je obuhvaćalo period suvremene
umjetnosti poslije moderne; od 1960. do danas. Posebice,

područje likovnih umjetnosti kroz umjetničke pokrete od
Nove figuracije, preko Art minimal, Art conceptuel,
Figuration libre i novih medija.
Udruga AMCA Francuska predviđa u bližoj ili daljnjoj
budućnosti i druge kulturno-umjetničke projekte, sa željom
da se mladi sve više uključe u njezine aktivnosti, posebice u
rad na komunikaciji putem interneta te da poveća suradnju s
francuskim, europskim i hrvatskim kulturnim, umjetničkim i
znanstvenim institucijama. To je od iznimne važnosti za
uključivanje Hrvatske u europske procese.
Uz navedeno, potrebno je intenzivirati suradnju s AMCAma u drugim zemljama diljem svijeta, AMCA-ma Mundus,
što već djelomično i činimo – koliko nam svima mogućnosti
dopuštaju.
Isto bi se moglo intezivnije činiti s AMCA Domus, kao i
sa Središnjicom u Zagrebu.
Takve se komunikacije mogu organizirati multimedijskim
sredstvima, putem interneta u simultanom emitiranju i
kontaktu. Određena manifestacija ili događaj može se u isto
vrijeme predstaviti na više mjesta (u vidu dupleksa, triplexa
ili polyplexa) s mogućnošću interakcije; istodobnog projiciranja na povećim ekranima, na javnim mjestima, gdje svi
mogu sudjelovati u razmjeni komunikacije. Ista bi se mogla
raditi u suradnji s hrvatskom televizijom ili radijom u okviru
pojedinih postojećih emisija koje su u tijeku – izravno (ili sa
snimljenim materijalom). To bi se radilo s adekvatnim
interventima i operatorima u kulturnoj ili znanstvenoj
domeni. Takvi bi projekti bili veoma interesantni u europskim
zemljama, jer već postoji uspješno razvijena međusobna
suradnja zemalja iz Europske unije. Takvi se projekti mogu i
subvencionirati. To bi ujedno s hrvatske strane mogao biti i
način uključivanja u europske integracije na planu kulture,
umjetnosti i znanosti.
Isto bi se, naravno, moglo činiti sa svim zemljama diljem
svijeta, gdje postoje udruge AMAC/AMCA, i u suradnji s
Hrvatskim svjetskim kongresom. Bio bi to još jedan vid
promidžbe hrvatske kulture, umjetnosti i znanosti u Europi i
svijetu.
U kontekstu sve intezivnijeg rada na uključivanju u
evropske integracije, sve se više osjeća potreba za osnivanjem
hrvatskog kulturnog centra u Parizu, gdje bi Republika
Hrvatska i Hrvati iz iseljeništva mogli predstavljati i
promicati svoju bogatu baštinu iz svih područja u jednom od
najznačajnijih kulturnih centara ne samo Europe već i svijeta.
Josip Ago Skenderović,
predsjednik

14. AMCA QUEBEC, Kanada
U ime AMCA Quebec, Kanada, izvješće je podnijela gdja Vesna
Blažina, koja je posebno istaknula pomoć koju ta udruga pruža
Veleposlanstvu RH u Montrealu (u kojem su zaposlene samo 4 osobe).
Udruga redovito održava godišnju skupštinu u veljači, kad prihvaća
godišnji kalendar događanja (npr. nastup Klape Montreal, kazališne
predstave, dokumentarni filmovi, gostujući predavači i sl.). AMCA
Quebec je zainteresirana za gostujuće predavače sa Sveučilišta i
posebice za suvremeni Rječnik hrvatskoga jezika i Rječnik sinonima u
elektroničkom obliku. (Opširnije izvješće o djelovanju AMCA Quebec
objavljeno je u prošlom dvobroju AMAC Glasnika).
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WORKSHOP: AKTIVNOSTI ALUMNI DRUŠTAVA
Primjer dobre alumni prakse iz inozemstva
J. Raab, Alumni Office, Kepler Society, Linz

Work your Network! - Achieving success through social capital
Gošća i uvodničarka Workshopa bila je gđa Mag. Judith
Raab, voditeljica ureda Kepler Society, društva bivših
studenata Univerziteta Johannes Kepler iz Linza, Austrija.
Njezino izlaganje bilo je podijeljeno u dva dijela:
U prvom dijelu pod naslovom About Networking in
general govorila je o kritičnim uvjetima za uspjeh, o deset
pravila umrežavanja i o tipičnim pitanjima alumni menadžerstva.
U drugom dijelu pod naslovom About Alumni-Network
specially kao primjer je razmotreno stanje u Kepler Society,
iznesena je temeljna strategija, te glavni kriteriji za uspjeh u
vođenju alumni društava.
Nakon izlaganja sudionici Sabora podijeljeni su u sedam
radnih skupina koje su na kraju izvijestile o prijedlozima
skupina za poboljšanje djelovanja alumni pokreta
(izvjestitelji su bili: B. Kunst, A. Tarbuk, V. Blažina, V.
Dugandžić, D. Ježek, Š. Cerjan i K. Kovačević).
U širokoj raspravi koja je uslijedila, a kojoj se u drugome
dijelu pridružio i rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc.

Aleksa Bjeliš, potvrđeno je da alumni pokret može poboljšati
ugled Sveučilišta i svake njegove sastavnice. Naglašeno je da
bi studente trebalo poučiti o alumni pokretu od samog upisa
na studij, a ideju bi kroz studij trebali širiti kako rektor i
prorektori tako i dekani fakulteta i mentori studenata. Svim
će studentima biti ponuđeno da budu članovi alumni pokreta,
od kojeg se očekuje pokretanje određenih aktivnosti na
Sveučilištu poput povezivanja s gospodarstvom, državnim
institucijama u kojima sjede potencijalni članovi AMAC-a, te
iseljenom Hrvatskom. Sveučilište bi kao generator važnih
aktivnosti u životu Hrvatske moralo biti prisutnije u
medijima, znanosti, kulturi, pri čemu posebnu ulogu mora
imati Savez društava AMAC/AMCA. Jedan od prioriteta
Saveza
društava
jest
uspostavljanje
sveučilišnog
informacijskog sustava, putem kojeg će se na svim akcijama
povezivati članstvo AMAC/AMCA udruga.
Prof. emeritus dr. sc. Branko Kunst,
dopredsjednik AMAC Saveza za međunarodnu suradnju

Ogulinske »vještice« i Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica
Drugoga dana Sabora, 25. studenoga 2006., sudionici su uz korisno i ugodno druženje upoznali ogulinski kraj

