Savez AMAC/AMCA društava bivših
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu
Pod visokim pokroviteljstvom
Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića
i Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića

SABOR
UDRUGA AMCA/AMAC
ALMAE MATRIS CROATICAE
ALUMNI
28. lipnja – 29. lipnja 2013.
Aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14,
Zagreb

Organizator i domaćin:
Sveučilište u Zagrebu, AMAC ured, Zvonimirova 8, HR-10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4698 109; faks: +385 (0)1 4698 141
e-mail: alumni@unizg.hr; url.: www.unizg.hr

PROGRAM
četvrtak, 27. lipnja 2013.
Gradsko groblje Mirogoj, posjet posljednjem počivalištu Žarka
18:00
Dolinara, Vladimira Preloga i Grete Pifat Mrzljak, polazak ispred
glavnog ulaza
petak, 28. lipnja 2013.
od 8:00 Registracija sudionika
9:00
Otvaranje Sabora
9:05
Pozdravi
9:30
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Saveza:
Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od posljednjeg Sabora 2009.
9:45
Dodjela priznanja zaslužnim alumnima
10:15
Muzička točka: Ivan Jakšeković, violina, student Muzičke akademije
Sveučilišta u Zagrebu, razred red. prof. Silvana Kuzmina
10:20
Prof. dr. sc. Ivica Džeba, predsjednik AMCA-FA:
O nazivu AMAC/AMCA
10:30
Dr. sc. Krunoslav Kovačević, potpredsjednik AMAC Saveza:
Alumni – (neiskorištena) snaga Sveučilišta
10:45
Stanka za kavu
11:00
Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu:

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu
11:10

Mr. sc. Srećko Seljan, predsjednik AMAC Alumni FER-a: Uspostava

e-adrese s jedinstvenom domenom za alumne Sveučilišta u Zagrebu
11:20
11:45
12:45

14:30
14:45
15:00

Rasprava
Stanka za ručak
Predstavljanje novoosnovanih alumni udruga i njihovo primanje u
Savez
Donošenje Odluke o provođenju izbora za tijela Saveza AMAC
društava Sveučilišta u Zagrebu
Izbor novog vodstva AMAC Saveza
Prijedlog izmjene Statuta Saveza AMAC društava Sveučilišta u
Zagrebu
Objava rezultata izbora
Stanka za kavu
prof. dr. sc. Ante Padjen, predsjednik AMAC-Quebec:

15:15

Nikola Demarin, predsjednik AMAC-Toronto: Suradnja jedne AMAC

13:10
13:20
14:00

AMAC Mundus kao izvor potpore matičnim ustanovama
Mundus udruge s AMAC Savezom
15:30
Okrugli stol: AMAC – jučer, danas, sutra
17:00
Zaključci
19:00
Domjenak, Palača Dverce, Katarinski trg 6
subota, 29. lipnja 2013. – polazak u 7:30
IZLET: Opatijska rivijera i okoliš

PREDSJEDNIŠTVO SAVEZA (2009.-2013.):
o

Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica, AMAC
Središnjica
o
Dr. sc. Krunoslav Kovačević, potpredsjednik, AMAC Središnjica
o
Prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović, potpredsjednica, AMACIZ,
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u
Zagrebu
o
Prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, AMCA TTF, Tekstilnotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
o
Prof. dr. sc. Edi Maletić, AMA-FAZ, Agronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
o
Prof. dr. sc. Uroš Peruško, AMAC Alumni FER, Fakultet
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
o
Prof. dr. sc. Mario Šafran, AMAC-FSC, Fakultet prometnih
znanosti Sveučilišta u Zagrebu
o
Prof. dr. sc. Zvonimir Šošić, AMAMUZ, Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Koordinatori za AMAC Mundus:
o
Prof. dr. sc. Ante Padjen., koordinator za Ameriku
o
Mladen Jonke, dipl. ing., AMAC – Njemačka i Damir Perinić,
dipl. ing. arh., AMCA-Paris, koordinatori za Europu
o
Nino Sydney, dipl. ing. arh, koordinator za Australiju i ostatak
svijeta, AMAC-Sydney
Adresa: Sveučilište u Zagrebu - AMAC ured
Zvonimirova 8, HR-10000 Zagreb
E-adresa: alumni@unizg.hr
Tel. 385 (0)1 46 98 109, Fax. 385 (0)1 46 98 141
Tajnik: Paula Pavletić, prof. , E-adresa: paula.pavletic@unizg.hr

ORGANIZACIJSKI ODBOR SABORA:
o
o
o
o
o
o
o

Helena Jasna Mencer
Krunoslav Kovačević
Mario Šafran
Paula Pavletić
Mirela Leskovac
Ranka Štern
Damir Markić

UVODNO SLOVO
Više od dvadeset godina prošlo je od osnivanja Društva bivših
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, čime je u dugoj i bogatoj
povijesti Sveučilišta u Zagrebu prvi put započelo sustavno promišljanje
o njegovim ranijim studentima i organizirani rad na njihovu okupljanju.
Iako su brojni alumni našega sveučilišta i ranije ostajali povezani sa
svojom Almae Matris te joj na razne načine pomagali, tek je uspostavom
prve alumni organizacije 1989. godine stvoren preduvjet za provedbu
različitih organiziranih djelatnosti prema uzoru na one koje se provode
na sveučilištima s dugim i razvijenim tradicijama u takvim
djelatnostima.
U proteklom razdoblju brojni su pojedinci entuzijasti ulagali
velike napore u AMAC i AMCA organizacijama u zemlji i diljem svijeta
kako bi svojim volonterskim aktivnostima širili svijest o ulozi
Sveučilišta u društvu, te alumni organizacije jačali novim članovima u
svrhu poticanja različitih inicijativa i širenja područja djelatnosti naših
alumna. Svima njima Sveučilište je trajno zahvalno na podršci, posebno
u pojedinim prijelomnim trenucima u nedavnoj povijesti naše
domovine i našega Sveučilišta.
Sabor Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja
Sveučilišta u Zagrebu prigoda je da ponovo iscrpno i otvoreno
raspravimo mogućnosti intenziviranja postojećih aktivnosti te
pokrenemo nove alumni inicijative, posebno one potaknute
suvremenim razvojem i današnjim potrebama visokog obrazovanja.
Među njima je osobito važno istaknuti sve prisutniju potrebu Sveučilišta
da sustavno prati relevantnost svojih studija, mjerenu kroz uspješnost
svojih bivših studenata u njihovim radnim angažmanima i karijerama,
čime još više dolazi do izražaja stalna povezanost Sveučilišta i svih
generacija njegovih studenata. Ta će zadaća pridonijeti daljnjim
koracima na sustavnom okupljanju alumna i njihovoj još većoj
prisutnosti u sveučilišnoj akademskoj zajednici.
Jednako je tako važno promicanje ideje zajedništva, jačanje
osjećaja trajne povezanosti bivših studenata sa svojim sveučilištem i
poticanje filantropije koja, između ostalog, može značajno pridonijeti
sustavnom poticanju uspješnosti i kreativnosti novih mladih generacija
studenata. Pred nama su izazovi kako da svoje bivše studente ‒ studente
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Sveučilišta u Zagrebu ‒ motiviramo na zajedničko djelovanje koje će
pridonijeti općem napretku Sveučilišta i još snažnijem ispunjavanju
njegove društvene misije.
Osnivanjem Zaklade Sveučilišta u Zagrebu stvoren je preduvjet
kako bismo postojeće alumni inicijative proširili filantropskim i
donatorskim aktivnostima. Organizacijom različitih javnih događanja i
širenjem svijesti u društvu ne samo o ključnoj ulozi istraživačkoga rada i
visokog obrazovanja u razvoju zemlje i naroda nego i o ideji i kulturi
okupljanja alumna kao obliku društveno odgovornog ponašanja,
možemo potaknuti promjene koje će pozitivno utjecati na cijelo
Sveučilište i njegov ugled u društvu.
Uprava Sveučilišta u Zagrebu daje punu i svestranu podršku
Predsjedništvu Saveza AMAC društava u provedbi njegove Strategije i
ispunjavanju ciljeva zacrtanih za sljedeće razdoblje.
Želim svim sudionicima Sabora uspješan rad i još jedan ugodan
boravak na njihovu sveučilištu.

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu

IZVJEŠĆE O RADU PREDSJEDNIŠTVA AMAC/AMCA
SAVEZA (2009. – 2013.)
Veliko mi je zadovoljstvo i ugodna dužnost da kao predsjednica
Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu i
predsjedavajuća Predsjedništva Saveza podnesem Saboru Izvješće o radu
za mandatno razdoblje od četiri godine, tj. od prošlog Sabora u srpnju
2009. – do ovog Sabora 2013. Razmišljajući o formatu izvješća pomogla
mi je činjenica da je ovo Predsjedništvo neposredno nakon izbora
(2009.), (raspravljajući o radu i alumni djelovanju kod nas i u svijetu ali i
raspravljajući o svom okruženju i uvjetima rada i napretka Saveza),
razmatralo, promišljalo, razrađivalo i napisalo jake i slabe strane društva
u kojem trebamo djelovati, uočilo izazove i mogućnosti koje nam se
pružaju i prepreke koje nam stoje na putu uspješnijeg i boljeg djelovanja.
Temeljem stečenog iskustva i analize stanja donijeli smo planove i
osnovne smjernice našeg budućeg djelovanja odnosno Strategiju
razvitka AMAC Saveza. Strategiju smo objavili u Glasniku u ožujku 2010.
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Napominjem da je to opća strategija za mandatno razdoblje 2009 – 2013.
koju su mogle koristiti sve alumni udruge. U istom broju Glasnika
čitamo i Izvješće o radu prethodnog Predsjedništva i Zaključke
prethodnog Sabora iz 2009. Visoka kvaliteta i sadržaj tih dokumenata
bili su ne samo veliki poticaj i zamah u djelovanju ovog Predsjedništva,
već prije svega velika obveza za daljnji razvitak i napredak u alumni
djelovanju.
U Izvješću bivšeg Predsjedništva posebnu pozornost izazvale su
kritičke opaske o dosadašnjim aktivnostima u okviru alumni tijela, koje
ćemo ovdje citirati: Citat:„… analizirani su razlozi prisutnog
nezadovoljstva učincima djelovanja Predsjedništva Saveza i pojedinih
AMAC/AMCA/AMA udruga. Upravo ne nalaženja načina da se započne s
konkretnim akcijama oko osnivanja alumni ureda AMAC/AMCA/AMA
na Sveučilištu, te nezadovoljstvo zbog samo deklarativne potpore
Sveučilišta, članovi prethodnog Predsjedništva ocijenili su kao glavne
prepreke boljem alumni djelovanju. Bio je to između ostalog i razlog što
su članovi Povjerenstva za poslove AMAC-a početkom 2008. odlučili
staviti svoje mandate na raspolaganje rektoru kao svom osnivaču…“
završen
citat.
(Bivše
Predsjedništvo
je,
dakle,
uputilo
Sveučilištu/Rektoratu kritiku o neučinkovitosti osiguravanja
pretpostavki za vrijeme rektorskog mandata rektorice H. J. Mencer i
rektora A. Bjeliša). Razlozi za takvu reakciju detaljno su elaborirani u
Izvješću, ocijenili smo da su opravdani i sa strane alumni logistike i sa
strane Sveučilišta. Bio je to novom Predsjedništvu i teret i obveza, ali i
poticaj za daljnje realne planove za ispunjenje alumni misije na način i
putem koji najbolje odgovara zahtjevima trenutka. Odlučili smo
nastaviti djelovati gdje su naši prethodnici stali; otkloniti prepreke,
postupiti menadžerski.
Entuzijazam i svijest o važnosti alumni djelovanja vodila je ovo
Predsjedništvo dalje na putu ostvarenja naših planova. Zato će format
ovog Izvješća točno slijediti strateške ciljeve i predviđene mjere iz
Strategije usvojene na početku mandata a usput ćemo ocjenjivati
uspješnost na temelju rezultata. Pođimo redom!

Strateški cilj 1.
9 Ispuniti pretpostavke za uspješno djelovanje
AMAC/AMCA/AMA udruga na Sveučilištu u Zagrebu!

Saveza
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9 Osigurati bolju logistiku i na taj način brže i uspješnije
obavještavati i djelovati.
Mjere uz Strateški cilj 1.
• Izrada pečata i memoranduma u skladu sa Statutom Saveza i

novim vizualnim identitetom Sveučilišta.
U vizualnom rješenju logotipa AMAC Saveza natpis
Savez alumni udruga obuhvatio je novi Sveučilišni
logotip, a za predsjednicu i potpredsjednike Saveza
izrađene su nove posjetnice u skladu s novim
vizualnim identitetom Sveučilišta.
• Osiguravanje prostora za Alumni ured. Uvođenje novog radnog

mjesta u Alumni uredu.
Objavljen je natječaj za radno mjesto na pola radnog
vremena. Izabrana je gospođa Paula Pavletić, prof. i
uređen je prostor za Alumni ured u Rektoratu u
Zvonimirovoj ulici 8.
• Osiguravanje prostora za sastajanje i druženje manjih skupina

alumni.
U slučaju potrebe za većim prostorom (za sastanke
koordinatora, uredništva Glasnika, posjete većeg broja
alumna), uvijek se može rezervirati slobodna prostorija
na Rektoratu. Želja nam je da po uzoru na uspješna
alumni društva na uglednim sveučilištima imamo
ugodno uređen prostor u kojem se svakodnevno mogu
sastajati alumni, izmjenjivati iskustva, dogovarati i
sklapati poslovi.
• Otvaranje web stranice Saveza, održavanje stranice i veza na

fakultetske alumni udruge.
Na Sveučilišnoj web stranici pod odjeljkom AMAC
mogu se naći svi podaci o alumni aktivnostima s
poveznicom na fakultetske udruge.
• Kontinuirano informiranje alumni članstva putem Glasnika

AMAC-UZ.
Glasnik izlazi dva puta godišnje. Za vrijeme mandata
ovog Predsjedništva tiskano je sedam brojeva i, ako
knjižicu objavljenu za ovaj Sabor smatramo posebnim
brojem Glasnika, ukupno osam. Glasnik Saveza
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AMAC/AMCA je s obzirom na priloge koje
objavljujemo (vijesti sa Sveučilišta, važnija događanja,
poput promocije doktora znanosti, govore rektora na
Dies academicus, potpisivanje ugovora i glasilo
Sveučilišta. Osim toga, Savez je objavio i knjižicu s
izvješćima pojedinih udruga koje su se odazvale na
Skupštinu 2011.
• Financiranje iz proračuna Sveučilišta do ostvarivanja vlastitih

sredstava.
Troškove Alumni ureda snosi Sveučilište, ali Savez kao
dio Sveučilišta nije do sada predlagao svoj proračun. Za
potrebe ovog Sabora zbog možebitnih donacija
otvoren je podračun Sveučilišta.
Za ispunjenje logističkih ciljeva Savez najljepše zahvaljuje upravi i
djelatnicima Rektorata.
Strateški cilj 2.
9 Povećati broj fakultetskih alumni udruga u Savezu.
9 Povećati broj alumni u fakultetskim alumni udrugama iz redova
bivših studenata (iz zemlje i Inozemstva)
Mjere uz strateški cilj 2.
• Potaknuti dekane onih fakulteta koji još nisu organizirali alumni

djelatnost da počnu okupljati svoje alumni i među njima širiti
alumni ideje i osvijestiti potrebu za alumni aktivnostima.
Tijekom protekle četiri godine Rektorski kolegij je 2
puta predočio Senatu dijelove alumni Strategije koji su
vezani uz zajedničko djelovanje Sveučilišta/Senata i
Saveza.
• Potaknuti predsjedavajuće alumni udruga da motiviraju svoje

bivše studente i prijatelje da se uključe u prioritetne alumni
aktivnosti.
• Uručiti pristupnicu studentima u prigodi dodjele diploma,
doktorata…
Većina fakulteta slijedi taj savjet koji je upućen svim
udrugama. Neki su fakulteti razradili svoje metode
motivacije za uključivanje novih mladih u alumni
5

aktivnosti. I prošlo je Predsjedništvo bilo mišljenja da
treba širiti alumni ideje i pojam sveučilišnog
alumnus/alumna među studentima, da bi im u
vrijeme napuštanja sveučilišta alumni filozofija bila
dobro poznata i da bi u životu nastavili s
odgovarajućim ponašanjem. Oni su, naime, snaga koja
će sutra nastaviti s „pravim“ alumni aktivnostima; mi
danas pokušavamo naučiti i njegovati lijepo alumni
ponašanje i ubilježiti u pamćenje i sjećanje alumni
tradiciju u akademskom intelektualnom krugu.
• Organizirati

sastanke s predsjednicima i koordinatorima
fakultetskih alumni udruga.
U toj misiji pojedini članovi Predsjedništva su
razgovarali s dekanima, prisustvovali sjednicama
fakultetskog vijeća i poput istinskih misionara
objašnjavali potrebu i važnost alumni djelovanja.

Strateški cilj 3.
9 Uvesti pojam počasnog/ zaslužnog alumnus/alumna
Mjera uz strateški cilj 3.
• Pozvati istaknute osobe iz znanstvenog, kulturnog, umjetničkog,

gospodarskog, medijskog okruženja u zemlji i inozemstvu da
postanu počasni članovi, odnosno prijatelji AMAC-a Sveučilišta u
Zagrebu.
Aktivni alumni na sveučilišnoj razini djeluju u
proteklom razdoblju na osiguravanju pretpostavki za
uspješno alumni djelovanje. U pripremi smo početka
rada na toj mjeri.
• Inaugurirana je medalja/plaketa s likom Žarka Dolinara koju ćemo

dodijeliti zaslužnim alumni članovima na ovom Saboru.
Strateški cilj 4.
9 Organizirati što više društvenih kontakata među alumnima uz
poticanje filantropskog i donatorskog ponašanja
Mjere uz strateški cilj 4.
• Pratiti natječaje i obavještavati o stipendijama za studij i

usavršavanja.
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• Organizirati

druženja zabavnog i umjetničkog karaktera,
znanstveno popularna i stručna predavanja, okrugle stolove,
predstavljanje istaknutih alumna, izlete, koncerte, aukcije,
prijeme, tematske večeri…
Pojedine nabrojene aktivnosti redoviti su godišnji
događaji u nekim udrugama. Ali zasada sve završava na
friend-raising i zanimljivom društvenom životu.
Osnovana je Zaklada Sveučilišta u Zagrebu. Namjera je
Saveza da se alumni uključe u aktivnosti Zaklade. U
tom cilju u Glasniku su objavljivani prilozi o
zakladništvu i filantropiji i održan je Okrugli stol o toj
problematici. Opširnije će o toj temi biti riječi u
posebnoj točki.

Poštovani i dragi alumni i prijatelji!
Dopustite mi, za kraj, nekoliko općenitih misli i osobnih opaski.
Predsjedništvo Saveza djeluje kao središnje savjetodavno tijelo i
kao takvo smatram da je u proteklom periodu ispunilo svoju misiju.
Veliki je trud malog broja volontera (s obzirom na broj alumna koji su
stekli neku od diploma na Sveučilištu u Zagrebu i koji bi mogli biti
aktivni u alumni društvima) uložen u razvitak i širenje velike ideje o
zajedničkom alumni djelovanju za dobrobit naše Alma Mater. Teško se
hvata korak sa sveučilištima u kojima je stoljećima stvarana uspješna
alumni klima i njegovana tradicija alumni ponašanja. Uvijek navodim
misao koja kaže da je promjena moguća onom brzinom kojom je
najsporiji sudionik može prihvatiti. U projektu prihvaćanja alumni
filozofije ulazimo u područje promjene percepcije sveučilišta i
sveučilištaraca u javnosti i to u teškom političkom i društvenom
trenutku a za „prozaične" promjene poput osiguravanja pretpostavki za
rad gospodarska situacija još je veća prepreka. Na okruglom stolu
razmotrit ćemo daljnje smjerove i putove djelovanja, a prilozi o Zakladi,
filantropiji i zajedničkoj alumni adresi zalog su uspjeha alumna na
Sveučilištu u Zagrebu, na našoj Alma Mater.

prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Saveza
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PRIZNANJA ZASLUŽNIM ALUMNIMA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Inicijativa
Ideja da se ustanove posebna priznanja najuspješnijim i
najzaslužnijim alumnima za osnutak, razvoj i napredak alumni pokreta i
AMAC društava u Hrvatskoj i svijetu potekla je od g. Nine Sydneya
(AMAC Australija) još na Saboru 2004., a prijedlog je ponovljen i na
Saboru 2009. godine. Predsjedništvo Saveza je prihvatilo ovu inicijativu,
te odlučilo da se takva nagrada nazove imenom prof. dr. sc. Žarka
Dolinara, jednog od najaktivnijih promicatelja alumni ideje i u svijetu i
u Hrvatskoj. Izrada priznanja povjerena je studentu Akademije likovnih
umjetnosti Nikoli Vudragu, koji je prema mišljenju Predsjedništva
opravdao ukazano povjerenje.

O prof. dr. sc. Žarku Dolinaru
Prof. dr. sc. Žarko Dolinar (1920.-2003.),
bivši profesor Medicinskog fakulteta u
Baselu (Švicarska), bio je jedan od
inicijatora okupljanja i organiziranja
bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu.
Kao profesor medicine i kao sportaš
(svjetski stolnoteniski prvak, prvi
Hrvat koji je ikad osvojio medalju na nekom svjetskom prvenstvu)
mnogo je putovao i pri tome širio misao o organiziranju naših iseljenih
diplomanata, koji su djelovali u svijetu, a pogotovo u zemljama Zapadne
Europe i Sjeverne Amerike.
Bio je sudionikom inicijalnog sastanka u ljeto 1989. kojega je
tadašnji rektor prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović organizirao na ribnjaku
Agronomskog fakulteta u Draganiću. Bio je i u delegaciji koja je krajem
1989. bila kod nobelovca Vladimira Preloga u Zürichu i predala mu
odluku o proglašenju počasnim predsjednikom Društva. Žarko Dolinar
je krajem 1989. godine bio i osnivač AMAC udruge u Švicarskoj
(AMACH), prve takve udruge u inozemstvu.
Bio je i sudionik svečane sjednice Sveučilišta (Dies Academicus,
1992.), a odmah potom postao je članom Središnjeg odbora Saveza
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društava AMAC-a i to kao koordinator za Europu. Uz njega, dr. Ante
Pađen je postao koordinator za Sjevernu Ameriku, a Nino Sydney za
Australiju.
Iskazujući zahvalnost prof. dr. sc. Žarku Dolinaru za inicijativu i
napore oko osnutka prvih AMAC društava u Zagrebu i svijetu,
predsjedništvo Saveza društava AMAC je odlučilo posebna priznanja
zaslužnim pojedincima za područje alumni aktivnosti nazvati njegovim
imenom. Ove godine će prvi puta biti predstavljena medalja i plaketa,
čiji je autor mladi umjetnik, student Akademije likovne umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu, gospodin Nikola Vudrag.

DOBITNICI PRIZNANJA
Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i
prijatelja Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 2. sjednici u ak. god.
2012./2013. održanoj 31. siječnja 2013. donijelo zaključak o dodijeli
priznanja s likom Žarka Dolinara.
Odlučeno je da se priznanja u obliku medalje u bronci dodijele:
∼
∼

prof. emer. dr. sc. Zvonimiru Šeparoviću za iniciranje ideje
okupljanja alumna na Sveučilištu u Zagrebu i
prof. emer. dr. sc. Branku Kunstu za osnivanje AMACIZ-a,
prve alumni udruge na Sveučilištu u Zagrebu.

Odlučeno je da se priznanja u obliku plakete u bronci, a za
promicanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu dodijele:
∼
∼
∼

AMAC-Domus:
Greti Pifat-Mrzljak (AMAC Savez), posthumno;
Ivici Džebi (AMCA-FA);
Krunoslavu Kovačeviću (AMAC Savez);

∼
∼

AMAC-Mundus:
Nini Sydneyu (AMAC-Australija);
Nikoli Demarinu (AMCA-Toronto).
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MEDALJA

PLAKETA

Prof. emer. dr. sc. Zvonimir Šeparović

Nažalost, do tiska ove publikacije nije dostavljen kratki alumni
životopis.
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Prof. emer. dr. sc. Branko Kunst
Branko Kunst jedan je od prvih članova Društva
AMAC/AMCA na Sveučilištu u Zagrebu i jedan
od osnivača AMACIZ-a, društva bivših studenata
i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija u
Zagrebu. Bilo je to u vrijeme (1989./90.) prvih
ozbiljnijih inicijativa da se na Sveučilištu u
Zagrebu osnuje udruženje bivših studenata,
inicijativa, koju je na prijedlog bivših
zagrebačkih studenata u inozemstvu (ponajprije Žarka Dolinara) na
Sveučilištu prihvatio i vodio tadašnji rektor Zvonimir Šeparović.
Osnivanjem AMACIZ-a ostvarena je i zamisao Žarka Dolinara da
udruživanje bivših studenata Zagrebačkog sveučilišta nije važno samo za
akademičare, koji žive u inozemstvu, već da je ono isto toliko potrebno i
daleko većem broju akademičara koji žive i rade u Hrvatskoj.
Na Kemijsko-tehnološkom studiju Sveučilišta u Zagrebu
tradicionalno je bilo druženje studenata tijekom studija, ponajprije zbog
zajedničkog rada u laboratorijima i okupljanja na čestim stručnim
ekskurzijama. Stoga je osnivanje društava AMAC/AMCA bila pogodna
prilika za formaliziranje te tradicije druženja i čvršćeg povezivanja
(bivših)
studenata
s
matičnim
fakultetom.
Zahvaljujući
međugeneracijskom poznavanju bivši su se studenti uspješno okupili u
okviru AMACIZ-a uz osnivanje sekcija Društva poput pjevačkog zbora,
planinarsko-izletničke i likovne sekcije, a čvrsta veza među
diplomiranim inženjerima bio je Glasnik Društva, koji je počeo izlaziti
1992. godine. Putem Glasnika članstvo je bilo informirano o novostima u
struci, ali i o radu i napretku kolega, članova AMACIZ-a.
Branko Kunst je uspješno kao predsjednik vodio AMACIZ 10
godina (do 2000.g.), a 2002. izabran je za člana Povjerenstva i
dopredsjednika organizacije AMAC/AMCA na Sveučilištu u Zagrebu
(2002.-2009.). Tu se posebno zalagao za osnivanje društava
AMAC/AMCA na svim sastavnicama (fakultetima i akademijama)
Zagrebačkog sveučilišta i njihovoj suradnji u promicanju ugleda
Sveučilišta, te realizaciji zajedničkih projekata na Sveučilištu, što bi
trebalo uključiti i prikupljanje materijalnih doprinosa u skladu sa
sveučilišnim programom razvitka.
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Prof. dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak (1939. – 2009.)
Suradnici profesorice Grete Pifat-Mrzljak,
članovi akademske zajednice, krug znanstvenika
u području biofizike i građani dobre volje znaju i
pamte gotovo sve njezine zasluge. To najbolje
opisuju riječi nobelovca Manfreda Eigena i
profesorice Ruthild Winkler-Oswatitsc na ploči
uz kanadski javor zasađen 2009. njoj u spomen na
travnjaku u Institutu Ruđer Bošković: To the

memory of Greta Pifat-Mrzljak. She was citizen of the world and in her
heart a true citizen of Croatia. Greta personified Croatian culture,
humanities, arts and sciences.
Greta Pifat-Mrzljak, redovita profesorica molekularne biofizike na
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, cijeli
radni vijek bila je djelatnica Instituta Ruđer Bošković. Svojim
djelovanjem promicala je opće dobro i nesebično se davala kao aktivna
alumna Sveučilišta u Zagrebu. Valja spomenuti njezin doprinos u
prenošenju istine o ratnim zbivanjima 1991. i 1992. godine u
jedinstvenoj akciji u povijesti laureata Nobelove nagrade oko
sprječavanja vojne agresije: Apel za mir u Hrvatskoj. Organizirala je 1996.
izložbu Znanost u Hrvata; prirodoslovlje i njegova primjena, najveću
znanstvenu izložbu ikada održanu kod nas. Dobitnica je Nagrade Emily
Gray 2010. godine, a Ljetna škola biofizike nosi njezino ime. Od 2002.
godine predsjedala je Povjerenstvom za poslove AMAC-a Sveučilišta u
Zagrebu, kasnije je preuzela dužnost predsjednice Saveza AMAC-a i
glavne urednice Glasnika Saveza društava AMAC-a Sveučilišta u
Zagrebu sve do prerane smrti.
Prolazila je sve teškoće, odlučno branila ideju o okupljanju bivših
studenata Sveučilišta. Već ozbiljno narušena zdravlja predsjedala je
Saboru 2. srpnja 2009. no izvješće o radu Saveza podnio je dopredsjednik
prof. dr. sc. Ivica Džeba. Napustila nas je 11. prosinca iste godine, fizički
je otišla, ali uspomenu na nju čuvamo kroz naše alumni djelovanje.
Slijedimo njezin putokaz!
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Prof. dr. sc. Ivica Džeba¸ predsjednik AMCA-FA
Prof. dr. sc. Ivica Džeba je redoviti profesor
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a
aktivno je uključen u alumni djelatnosti od 1996.
godine. To je najprije bilo na njegovom matičnom
fakultetu, a potom i na Sveučilištu. Nakon
osnivanja udruge AMCA-FA 1998. godine bio je
pokretač, idejni začetnik i realizator mnogih
aktivnosti u matičnoj alumni udruzi šireći alumni
filozofiju u okruženju gdje ona nije imala uporište i tradiciju. S
vremenom je AMCA-FA sa oko 800 članova izrasla u udrugu sa svojom
prepoznatljivošću, značajem, identitetom i jasnom potrebom postojanja
unutar akademske zajednice. Tokom godina inicirao je mnoge
aktivnosti, od kojih su pojedine prepoznale i druge alumni udruge
Sveučilišta u Zagrebu te ih uvrstile u svoju djelatnost. Tu treba posebno
istaknuti akciju pomoći pri zapošljavanju mladih inženjera, koja
predstavlja poveznicu sadašnjih i bivših studenata. Istovremeno je
AMCA-FA tako postala i mjesto začetka budućeg centra za upravljanje
karijerama. Od novijih aktivnosti, prvi su pokrenuli višegodišnji projekt
prikupljanja povratnih informacija o studiju od strane svojih
nekadašnjih studenata, što može biti od velike koristi samom Fakultetu,
ali i budućim naraštajima diplomiranih inženjera na Građevinskom
fakultetu. Pokretač je i glavni urednik jednog od rijetkih alumni glasila
"Glasnik AMCA-FA", koji je svojim sadržajem utjecao i na ostala alumni
glasila.
Godinama je istraživao rad alumni udruga u anglosaksonskim, ali i
srednjeeuropskim zemljama, tražeći načina da osmisli nove alumni
aktivnosti primjenjive u našem okruženju. Slijedom tih aktivnosti
tadašnja rektorica prof. dr. sc. Jasna Helena Mencer pozvala ga je kao
člana u Povjerenstvo za poslove AMAC-a, čiji je cilj bio revitalizirati
alumni aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Aktivno je sudjelovao u
procesu osnivanja novih alumni udruga na Sveučilišta u Zagrebu,
ponovnom početku izdavanja glasila AMA kao i u osnivanju Saveza
AMAC/AMCA udruga u kojem je u prvom mandatu bio i jedan od
podpredsjednika. U svim aktivnostima je aktivno djelovao, ali i kritički
sagledavao stanje, iskazujući svoje viđenje razvitka alumni djelatnosti u
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našem okruženju. Danas obnaša dužnost predsjednika alumna i udruge
AMCA-FA na Građevinskom fakultetu.

Dr. sc. Krunoslav Kovačević
Dr. sc. Krunoslav Kovačević se u alumni pokret
uključio vrlo rano, u veljači 1990. godine, kada je
sudjelovao na osnivačkom sastanku Društva
diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijskotehnološkog studija Sveučilišta u Zagrebu
(AMACIZ). Odmah po osnivanju AMACIZ-a
Kruno Kovačević se aktivno uključio u njegovo
profiliranje i dao svoj doprinos razvoju prve i
jedne među najaktivnijim AMAC-udrugama Sveučilišta u Zagrebu.
Od tada pa sve do danas Krunoslav Kovačević aktivno djeluje u
udruzi AMACIZ-u kao jedan od urednika časopisa Glasnik AMACIZ-a,
kao član i pročelnik Akademskog zbora "Vladimir Prelog" (prethodni
naziv: Chemicae Ingeniariae Alumni) te kao sudionik ostalih aktivnosti
u AMCIZ-u (kolokviji, skupštine). Bio je urednikom knjižice prigodom
10. godišnjice AMACIZ-a (2000.), te knjižica prigodom obilježavanja 5.,
10. , 15. i 20. godišnjice rada Zbora, a više je godina bio član Savjeta
AMACIZ-a.
Aktivno je sudjelovao na Saboru AMAC-a u lipnju 1998.
Sudjelovao je i bio član organizacijskih odbora Sabora AMAC-a koji su
održani u srpnju 2004. i 2009. godine. Od 2002. bio je član Povjerenstva
Sveučilišta u Zagrebu za pitanja AMAC-a. Sudjelovao je u osnivanju
Saveza udruga AMAC-a, od 2005. je član njegova Predsjedništva, a od
2009. njegov dopredsjednik, te član uredništva Glasnika Saveza društava
AMAC-a Sveučilišta u Zagrebu.
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Hrvoj Nino Sydney - Somogy, dipl. ing, arch.
Rođen je 1932. godine u Zagrebu, gdje 1950. godine
maturira u II. muškoj gimnaziji s izvrsnim
uspjehom. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu apsolvirao je 1954. Potom radi u Njemačkoj
kao arhitekt-asistent (1954.-1956.) te osvaja nagrade
na arhitektonskim natječajima u Njemačkoj i
Luxembourgu. Godine 1956. odlazi u Australiju na
University of Sydney i već 1957. prima nagradu kao
izabrani student. Diplomirao je 1958. godine u Australiji, a sa svega 29
godina postaje glavni arhitekt najveće građevinske tvrtke gdje radi do 1973.
kada otvara vlastiti arhitektonski biro. Za svoje projekte primio je brojne
nagrade, od kojih izdvaja nagradu Royal Australian Institute of Architects za
dizajn Project houses 1967. godine.
Sport, posebice vaterpolo i squash, uvijek je imao veliku ulogu u
njegovu životu. Kao mladić (1948.-1953.) igrao je za prvu momčad
zagrebačke Mladosti i za mladu reprezentaciju bivše države. 1953. godine
je s reprezentacijom osvojio zlatnu medalju na Univerzijadi u
Dortmundu. Igrajući u Njemačkoj i Australiji postigao je velike uspjehe. 1955.
godine je s timom bio u audijenciji kod pape Pia XII. Dva je puta bio prvak
Australije, a 1965. godine i glavni trener australske reprezentacije. U squashu
je 2002. na Svjetskom prvenstvu u Melbourneu osvojio srebrnu, u Helsinkiju
2003. brončanu medalju, a u srpnju 2011. godine u Kölnu 5. mjesto u svojoj
dobnoj kategoriji. Za svoja dostignuća u dva sporta 2001. godine primio je
i nagradu britanske kraljice Elizabete II.
Gospodin Nino Sydney se uključio u alumni pokret na samom
početku njegova stvaranja. Bio je prvi tajnik i višegodišnji predsjednik
AMAC društva u Australiji. Predstavljao je AMAC Sydney na 1. Saboru u
Zagrebu i potpisnik je prvog Ugovora Društava u Zagrebu o osnutku
Saveza društava. Bio je koordinator za Australiju od početka rada sve do
2013. godine. Redoviti je sudionik svih Sabora AMAC-a u Zagrebu.
Svojim uspjesima, srčanošću i ljubavlju prema domovini pomogao
je onda kada je to bilo najpotrebnije. S hrvatskim kolegama imao je
sastanak u Canberri s australskim premijerom Paulom Keatingom, koji
je 16. siječnja 1992. objavio priznavanje Republike Hrvatske. To je bio
veliki uspješan korak novoosnovanog AMAC Sydney.
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U ime Hrvatske zajednice bio je primljen u privatne audijencije
kod predsjednika Hrvatske F. Tuđmana i kod premijera Australije P.
Keatinga.
Cijelo je to vrijeme surađivao s hrvatskim diplomatima u Australiji
i s mnogobrojnim predstavnicima Hrvatske naročito na kulturnom
nivou. Organizirao je izložbe, predavanja, a često i ugostio znanstvenike
i umjetnike za vrijeme njihova boravka u Australiji.

Nikola Demarin, dipl. ing. stroj.
Maturirao na IX. gimnaziji u Zagrebu, te
diplomirao na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Profesionalnu karijeru započeo je u
Intertrade-IBM u Zagrebu. Sa suprugom Ladom
1976. odlazi u Kanadu, gdje nastavlja profesionalnu
karijeru u IBM Canada, a potom u AT&T Canada,
Sprint and EDS Canada na području
telekomunikacija.
Član je AMCA Toronto od osnutka, a od 1999. vrši funkciju predsjednika
udruge. Osnivač je popularne AMCA Lecture Series, te inicijator
suradnje između Sveučilišta u Zagrebu i University of Toronto. Za
vrijeme njegovog mandata AMCA je dobila priznanje od kanadske vlade
za njezin rad na promociji hrvatske kulture i doprinosu kanadskom
multikulturalnom društvu. Otac je dvoje djece Petre i Marka.

IZRADA PRIZNANJA
O autoru
Izrada medalje pravi je mali umjetnički projekt, a medij male
plastike u kiparstvu je, poznato, vrlo zahtjevan. Stoga među mladim
umjetnicima sklonim larpurlartističkoj estetici nije lako pronaći onoga
tko će se uhvatiti u koštac sa složenim zadatkom koji podrazumijeva
spoj funkcionalne dimenzije i estetske vrijednosti. Još je teže pronaći
među studentima dobrog poznavaoca medija i tehnika vezanih za
konkretan zadatak, sa izrazitom sposobnošću figuracije. Na kraju, kada
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vidim da sam takvu darovitost prepoznala u studentu ALU, Nikoli
Vudragu, i da je vrhunski odradio svoj zadatak, mogu samo reći da sam
ponosna kao njegova nastavnica i da vjerujem da će ga dobitnici
priznanja kada prime priznanje (medalju ili plaketu) za svoje alumni
djelovanje pamtiti kao umjetnika.

prof. dr. sc. Vera Turković,
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Medalja
Bogdan Mesinger (citat): Medalja je povijesna počasnica. Njome se

odaje priznanje osobi, događaju ili djelu koje, po prosudbi davatelja
medalje, dostiže prag povijesne vrijednosti. Medalja nastaje kao središnji
simbol kojim je ta vrijednost označena. S njome se, u ceremoniji dodjele,
povezuje javni čin, ili pak intimni obred darivanja, ako sam medaljer
svojom medaljom odaje osobno priznanje darovanomu prijatelju ili
odličniku. Njezin je cilj dvoslojan. Ona je središnji objekt u dodjeli
medalje - i to je njena aktualna misija. No, u drugomu, dubljem i
dalekosežnijem sloju, medalja je nositelj misije povijesnog pamćenja.
Ona je stvorena naporom da se čovjek, označivanjem neprolaznih
vrijednosti, bori protiv zaborava i osigura povijesno pamćenje. To je
njezina povijesna misija.

Autorov pristup izradi priznanja
Za mene kao kipara i autora priznanja zaslužnim alumnima
Sveučilišta u Zagrebu bio je izazov i čast izvesti medalju i plaketu s likom
Žarka Dolinara. Kako prikazati svjetskog stolnoteniskog prvaka iz 1954.
godine, prvog Hrvata koji je ikada osvojio medalju na nekom svjetskom
prvenstvu, ujedno trostrukog doktora znanosti (anatomije, histologije i
embriologije) te profesora na pet sveučilišta, ali i jednako tako dobro
poznatog kolekcionara umjetnina i autograma poznatih svjetskih
ličnosti? Oslonivši se na klasičan pristup, morao sam jasno razlikovati
prolazne i lažne vrijednosti od onih kojima je zajamčena neprolaznost,
te kompozicijski smjestiti sve osnovne elemente unutar medalje od 10
cm. To nije bio lak zadatak, ali kako je i sam Dolinar rekao: Tko hoće

postati majstor, mora uvijek ostati učenik!
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Nakon puno sati provedenih čitajući o toj izvanrednoj osobi, sve
više i više elemenata, načina izvedbe, likovnih i tehničkih rješenja
javljalo mi se u glavi. Na kraju, od svega, najprikladnije je ipak bilo
izvesti medalju koja zrači jednom plemenitom svježinom, bez suvišnih
elemenata koji bi gušili sam smisao medalje koja postaje povijesna
počasnica. Medalja (dvostrana) i plaketa (jednostrana) odlivene su u
bronci te upakirane u prozirnom pleksiglas pakiranju.
Kao što sam već spomenuo, iznimna mi je čast bila raditi priznanje
za zaslužne alumne Sveučilišta u Zagrebu, te zahvaljujem profesorici
Heleni Jasni Mencer i svojoj profesorici Veri Turković na toj prilici.

Nikola Vudrag, student
Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

AMAC ili AMCA
Zadnja dva desetljeća intenzivno se širi alumni filozofija na
hrvatskim sveučilištima, a posebno na Sveučilištu u Zagrebu, ukazujući
na potrebu okupljanja nekadašnjih studenata, a danas etabliranih
stručnjaka, znanstvenika, privrednika i općenito uglednih ljudi. Pritom
mnogi čuju ili koriste nazive alumni, Alma Mater, AMAC i AMCA, ali ne
znaju točno značenje ovih pojmova i kratica kao ni povijest njihovog
nastanka. Posebno se često postavlja pitanje koja je razlika u kraticama
AMCA i AMAC.
Krajem 80-tih godina prošlog stoljeća tadašnji rektor Sveučilišta u
Zagrebu prof. emer. dr. sc. Zvonimir Šeparović uvidio je značaj koji
mogu imati bivši studenti našeg, ali i općenito hrvatskih sveučilišta, u
jačanju položaja i autonomije Sveučilišta u Zagrebu. Okupio je oko sebe
hrvatske intelektualce i domoljube među kojima je istaknutu ulogu
imao prof. dr. sc. Žarko Dolinar. Započelo je organizirano okupljanje
tadašnjih i prijašnjih studenata svih hrvatskih sveučilišta u cilju
vraćanja autonomije sveučilištima i jačanja njihove uloge u društvu.
Tako je 19. listopada 1989. uz 320-tu obljetnicu Sveučilišta u Zagrebu
prvi put proslavljen Dan Sveučilišta - Dies Academicus i donešena je
odluka o osnivanju Društva bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u
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Zagrebu (lat. Almae Matris Alumni, skraćeno AMA). Bio je to začetak
današnjih kratica naziva alumni društava Sveučilišta u Zagrebu.
Ubrzo je započelo osnivanje alumni društava diljem svijeta,
posebno u anglosaksonskim zemljama u kojima su se okupljali
nekadašnji studenti svih hrvatskih sveučilišta. Želeći naglasiti upravo
činjenicu da su oni nekadašnji studenti hrvatskih sveučilišta, osnovni
naziv su željeli proširiti tako da glasi Almae Matris Croaticae Alumni,
skraćeno AMCA. Kao u svakoj pravno uređenoj zemlji, ova društva su
htjela i pravno registrirati svoje postojanje. Tu je nastao problem jer je u
SAD-u ova kratica već bila zaštićena za američko udruženje The Air
Movement and Control Association International utemeljeno još 1917.
Stoga je naziv udruga promijenjen u AMAC tj. Almae Matris Alumni
Croaticae čime nije promijenjeno značenje naziva. Udruge su na takav
način uspjele dobiti registraciju, a time i mogućnost legalnog djelovanja
kao neprofitne udruge.
Danas manji broj alumni udruga ima kraticu AMCA - svega tri u
zemlji i jedna u Francuskoj, dok sve ostale udruge imaju kraticu AMAC.
Tom općem nazivu udruge pridodani su nazivi koji su ih točnije
pozicionirali. Alumni udruge u zemlji (Domus udruge) su najvećim
dijelom dodavale latinski ili hrvatski naziv fakulteta na kojem su
osnovane, a udruge u svijetu (Mundus udruge) naziv države, dijela
države ili grada u kojoj su osnovane i djeluju. Izuzetak su tri alumni
Domus udruge, koje su svoj naziv utemeljile na baznom nazivu s
kraticom AMA i dodatkom kao opisom struke ili imenom fakulteta.
Dvije od njih u svom nazivu imaju i ime našega grada da se jasno ukaže
da je riječ o alumni udruzi Sveučilišta u Zagrebu.
Kako su u počecima postojale samo alumni Domus udruge pri
fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, nije postojala potreba da se u nazivu
udruga to posebno naglašava. Danas ima sve više alumni udruga i na
drugim sveučilištima u Hrvatskoj te je Savez AMAC/AMCA društava
bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu odlučio pridodati
svom nazivu i dio Universitas Zagrabiensis odnosno skraćeno UZ. U
skoroj budućnosti to će vjerojatno morati učiniti i ostale alumni udruge
koje djeluju pri pojedinim fakultetima.
U ovom tekstu stalno se provlače pojmovi alumni i Alma Mater pa
je vrijeme da se objasni i njihovo značenje i porijeklo.
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Alúmnus je latinski naziv koji znači hranjenik, pitomac i
najvjerojatnije potječe iz skolastičkog sistema školovanja od ranog
srednjeg vijeka do danas. Ustanova u kojoj njeni pitomci stalno žive
(stanuju), hrane se, polaze školsku obuku i sistematski i organizirano se
odgajaju naziva se alúmnat ili alúmnij (alúmnium). Kako piše prof.
Stjepan Haladin, takve su institucije izvorno novicijati, konvikti i
sjemeništa kao priprema za svećenička i redovnička zvanja. Kasnije se na
istom principu organiziraju i funkcioniraju akademije u vojsci i policiji,
a posebno raznovrsni koledži i kampovi u sastavu sveučilišta i pojedinih
fakulteta, posebno u Engleskoj, nekim skandinavskim i drugim
europskim državama, a naročito u SAD-u gdje u raznovrsnim
campusima u pravilu zajedno žive i rade studenti i njihovi nastavnici,
znanstvenici i sl. Danas je uobičajeno i van anglosaksonskog kruga da se
svi diplomirani studenti nazivaju alumni bez obzira što ta sveučilišta
i/ili fakulteti nemaju nikakve karakteristike jednog alumnata. Dakle,
pojam alumni se danas odnosi na sve bivše studente koji se okupljaju u
određena društva odnosno udruge.
Za muškog pitomca (bivšeg studenta) koristi se naziv alumnus,
dok se za bivšu studenticu kaže alumna. U množini za bivše studente se
kaže alumni, a ako je riječ samo o bivšim studenticama alumnae.
Bivši studenti su dakako vezani uz svoje sveučilište. Danas se
uobičajilo u svijetu da se sveučilište naziva Alma Mater. To je, prema S.
Haladinu, sintagma sastavljena od ženskog roda pridjeva almus (dakle
alma) koji znači: rodan, plodan, dobrotvoran, blag, brižan, i imenice
mater-majka. Prema V. Aniću i I. Goldsteinu doslovan prijevod bi bio
mati hraniteljica, a preneseno sveučilište kao izvor na kojem se stvaraju
učeni ljudi. U genitivu se ovaj pojam koristi kao Almae Matris.
Zaključno na kraju treba reći da nema suštinske razlike u značenju
kratica AMAC i AMCA te da one označavaju udruge bivših studenata (i
prijatelja) „hrvatskog sveučilišta”. Dodatkom kratice UZ (Universitas
Zagrabiensis) naglasit će se da su ove udruge vezane uz Sveučilište u
Zagrebu.

prof. dr. sc. Ivica Džeba, predsjednik AMCA-FA
Izvori:
Šeparović, Zvonimir: Tako je sve počelo,
http://www.unizg.hr/amac/amac-povijest/
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Haladin, Stjepan: Od abiturijenta do rektora magnificusa, Glasnik
AMCA-FA 11 (2012) 1, 28-31
Žepić, Milan: Latinsko - hrvatski ili srpski rječnik, Školska knjiga,
Zagreb, 1979.
Anić, Vladimir; Goldstein, Ivo: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb,
2007.
Klaić, Bratoljub: Rječnik stranih riječi, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

ALUMNI - (NEISKORIŠTENA) SNAGA SVEUČILIŠTA
Alumni filozofija, kojom se promiče povezanost nekog sveučilišta s
njegovim bivšim studentima, iznimno je važan čimbenik napretka i
razvoja mnogih sveučilišta u svijetu, posebno u anglosaksonskim
zemljama. Posljednjih desetljeća alumni filozofiju prepoznaju kao svoju
i mnoga europska visoka učilišta, koja ranije nisu imala razvijenu tu
tradiciju. Sveučilišta na taj način počivaju na tri stupa: nastavnicima,
studentima i alumnima, nekadašnjim studentima.
Pokret okupljanja bivših studenata našega sveučilištu započeo je
krajem osamdesetih godina 20. stoljeća. Inicijatori su bili prof. dr. sc.
Žarko Dolinar, tadašnji profesor Sveučilišta u Baselu, te ondašnji rektor
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović. Njihovim
zajedničkim naporima ideja je zainteresirala i naše iseljenike u Americi,
Kanadi i europskim zemljama, koji su već imali iskustva s takvim
organizacijama u njihovim novim mjestima življenja i djelovanja.
Točno 320 godina nakon osnutka Sveučilišta, 1989. godine,
donesena je Odluka o osnivanju Društva bivših studenata i prijatelja
Sveučilišta u Zagrebu (lat. Almae Matris Alumni, skraćeno AMA). Prvim
počasnim članom i doživotnim predsjednikom imenovan je nobelovac
Vladimir Prelog.
Osnivačka Skupština Društva održana je godinu dana kasnije, 19.
listopada 1990., u auli Sveučilišta u Zagrebu. Prihvaćen je prvi Statut
Društva i izabrano prvo predsjedništvo (predsjednik: Zvonimir
Šeparović, dopredsjednici: Ivo Banac, Žarko Dolinar, Vinko Škarić i
Zdenko Škrabalo, a članovi predsjedništva: Ivan Supek, Gracijan Biršić,
Srebrenka Bogović-Zeskoski, Vicko Matulović, Branko Katalinić i Ante
Padjen). Namjera Društva je bila da se anglo-saksonski način alumni
organizacije primijeni i na Sveučilište u Zagrebu. Odmah potom,
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također 1990., zaslugom prof. dr. sc. Ive Banca na Yale University
osnovan je prvi AMAC-klub u Americi.
Od samoga početka nastojalo se okupiti bivše studente Sveučilišta
u Zagrebu s osnovnim ciljem razvijanja osjećaja pripadnosti i pomaganja
Sveučilištu, kao zahvalu što im je ono dalo znanje i vještine kojima su
gradili svoje profesionalne karijere.
Kao posljedica prihvaćanja alumni filozofije, ali i kao posljedica
tadašnje strukture Sveučilišta, počela su se osnivati AMAC/AMCA
Domus društva na pojedinim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu.
Primarni ciljevi bili su, kao i u svijetu, pomoć svojem fakultetu i
Sveučilištu u cjelini. No, prilike su bile takve da je gospodarstvo
postajalo sve slabije, pa je neka veća materijalna pomoć izostala. Ipak,
treba cijeniti entuzijazam alumni organizacija na fakultetima da okupe
članstvo, da ih mobiliziraju oko zajedničkih aktivnosti, uvijek u nadi da
će se i gospodarske okolnosti promijeniti i da će te organizacije moći dati
svoj doprinos poboljšanju nastave, organizaciji ili materijalnom položaju
Sveučilišta. Ta su društva okupila nekoliko tisuća članova i organizirala
se prema Zakonu o udrugama RH, s djelatnostima koje su samo
djelomično bile one „izvorne“ alumni, a više društvene – kulturne,
sportske, stručne, zabavne isl.
Koja je osnovna razlika između alumni organizacija u svijetu i kod
nas?
Najprije, to je vrijeme nastanka, a zatim organizacija, način
upravljanja i, samo djelimice, sadržaj rada. U tim je zemljama alumni
organizacija u većini slučajeva tek nekoliko godina mlađa od samoga
sveučilišta. Znači, razvijali su se zajedno. Osnovni im je cilj bio i ostao
lobiranje za napredovanje sveučilišta, od izgradnje, poboljšavanja
nastave, podizanja studentskog standarda, do brige o karijerama
završenih studenata. Uloga im je bila prikupiti sredstva, bili su
fundraiseri, na početku većinom volonteri. No, to se ubrzo mijenjalo u
smjeru uključivanja u organizaciju razvojnih odjela na sveučilištu,
vođenih profesionalcima. Znači, duga tradicija i materijalno pomaganje
svoga sveučilišta na različite načine.
Kod tih je organizacija razvijen sustav upravljanja: neovisan,
međuovisan i ovisan o sveučilištu. Jasno, da u svim ovim slučajevima
postoji manje ili više odnos i suradnja s upravom sveučilišta. Naime,
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sveučilišta „proizvode“ alumne, pa postojanje alumni organizacija bez
takve veze ne bi imalo nikakvoga smisla.
Sredstva prikupljaju uplatom godišnje članarine, te ugovornih
donacija, ali i na druge načine – organiziranjem posebnih događaja,
prigodom kojih se skupljaju donacije (nogometne utakmice, atletika,
golf, degustacija vina, izložbe, dan otvorenih vrata, kuća slavnih alumna
isl.). Nadalje, privlače institucije-partnere koje na temelju ugovora o
dugoročnoj suradnji daju određene povlastice članovima za njihove
usluge. Također, rašireni oblik prikupljanja sredstava su sponzorstva,
kojima se alumni udruge obvezuju širiti i popularizirati sponzorovo ime
ili proizvod među svojim članovima.
Važnu aktivnost čine posredovanje u zapošljavanju, usmjeravanje
studenata prema potrebama gospodarstva, izrada planova za karijeru
budućih stručnjaka isl.
Posve je jasno da na Sveučilištu u Zagrebu nije bilo moguće u
kratkom vremenu dostići razmjere tih uspješnih organizacija. Također,
baš u tom vremenu je započeo Domovinski rat, pa su novostvorene
organizacije u svijetu (AMAC Mundus) usmjerile svoju djelatnost na
pomaganje Hrvatskoj tijekom njezine borbe za samostalnost. Osim
materijalne pomoć koja je bila vrlo velika, snažna je bila i lobistička
uloga u matičnim državama na informiranju tamošnjih građana i
političara, te napori za zaustavljanje rata u Hrvatskoj i njezino priznanje.
Iza rata te su aktivnosti splasnule, entuzijazam je popustio, a
negativni utjecaj je imalo i određeno razočaranje u nenamjensko
trošenje prikupljenih sredstava, što ide na dušu nesavjesnim
pojedincima u tadašnjoj državnoj administraciji.
Svjesna potrebe da se alumni djelatnost oživi, pojača, da se bolje
organizira, tadašnja rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer je 2002.
godine osnovala Povjerenstvo za alumni aktivnosti, koje je vrlo uspješno
više godina vodila prof. dr. sc. Greta Pifat Mrzljak. Kao jedan od bitnih
zadataka Povjerenstva bilo je osnivanje Saveza društava AMAC-a, jer su
do tada djelovala samo pojedinačna društva osnovana uz pojedine
fakultete, sastavnice Sveučilišta. Nakon proceduralne pripreme, u
skladu sa Zakonom o udrugama RH, Savez je osnovan 2005. godine i
njemu se od tada do Sabora AMAC-a 2009. godine priključilo 12 alumni
organizacija. Aktivnosti tih društava su uglavnom bila i ostala:
- Stručni kolokviji s predavačima iz gospodarstva
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- Pomoć studentima kod zapošljavanja (AMCA-FA i još neke
udruge)
- Aktivnosti na poboljšanju nastave ili nastavnih pomagala (AMAC
FBF-a, herbarij)
- Kulturna djelatnost (zborovi, likovne sekcije), koncerti i izložbe
(AMACIZ)
- Okupljanje generacija studenata prigodom obljetnica (svi)
- Informiranje putem web-stranica (praktički svi)
- Izdavanje časopisa (samo AMACIZ, AMCA-FA i AMAC-TTF)
- Sportske aktivnosti članova
- Organiziranje izleta
Uz te aktivnosti, AMAC Mundus društva su imala i specifične
aktivnosti, kao npr.:
- Suorganizacija održavanja nastave hrvatskoga jezika u inozemstvu
(AMCA-Toronto)
- Stipendiranje studenata (u početku prvenstveno iz ratom
ugroženih krajeva) i organiziranje gostovanja znanstvenika u
svijetu
- Održavanje hrvatskog kulturnog identiteta u zemljama
domaćinima, organiziranjem gostovanja glazbenika, pisaca ili
likovnih umjetnika.
- Lobiranje AMAC-društava (Njemačka, Francuska i Vel. Britanija)
za bržu ratifikaciju pristupanja Hrvatske u EU.
Na Saboru AMAC-a, održanom 2009. godine za predsjednicu
Saveza izabrana je prof. dr. sc. Jasna Helena Mencer. Članstvo Saveza se
od tada povećavalo na 18 društava. Iako su se aktivnosti širile, a članstvo
se povećalo, ostaje pitanje
Jesmo li mogli učiniti više? Što sada možemo učiniti?
Odgovor na to pitanje nije jednostavan. Već su spomenuti razlozi
ograničenja (rat i vrlo loša gospodarska situacija u našoj zemlji).
Aktivnost se zadržala na nivou okupljanja članova, organiziranja u Savez
i podupiranja pojedinih uspješnih inicijativa u pojedinim udrugama. Za
sada moramo priznati da nije bilo velikih zajedničkih akcija za cijelo
Sveučilište, pogotovo ne onih kojima bi se prikupila financijska sredstva.
Vjerujem da je prošlo dovoljno vremena i da je skupljeno dovoljno
iskustava, tako da je sada nastupio prijelomni trenutak i da u narednom
razdoblju trebamo nastojati usmjeriti aktivnosti na zajedničke,
integrirajuće akcije, jasno, uz zadržavanje i postojećih aktivnosti.
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Za to imamo sve uvjete, kojima trebamo pridodati i našu odluku,
htijenje, da se to ostvari. Početak tih promjena vidim u osnivanju i
djelatnosti Zaklade, koju alumni sigurno mogu i trebaju podržati.
Sredstva prikupljena u Zakladu Sveučilišta mogu se na najefikasniji
način utrošiti na poboljšanje uvjeta rada na Sveučilištu, kao i na
stipendiranje najboljih studenata, budućih nastavnika. Druga aktivnost,
koja doprinosi osjećaju zajedništva, je zajednička e-adresa za sve alumni
članove koji to žele. O tome će biti riječi i na ovom Saboru. Treća
okolnost koja nas usmjerava prema pojačanju aktivnosti je vezana uz
osiguranje kvalitete i evaluacijske procese na Sveučilištu i njezinim
sastavnicama. Dio evaluacijskih pitanja odnosi se upravo na postojanje i
ulogu alumni organizacije na život Sveučilišta. Osim ovih aktivnosti, u
organizacijskom smislu je vrlo važna i odluka rektora prof. dr. sc. Alekse
Bjeliša, da profesionalizira AMAC alumni ured, što već sada olakšava rad
Saveza.
Međutim, ako želimo postati „pravom“ alumni organizacijom,
poput uzora koje smo spominjali, tada bi ta povezanost sa Sveučilištem
trebala biti znatno jača, čak bi se naša organizacija trebala na neki način
integrirati u sustav Sveučilišta. Tu svoje mjesto ima područje razvoja
karijera, briga za studente i stipendije, posredništvo u zapošljavanju,
veze s gospodarstvom i poduzetnicima, transfer tehnologija prema
gospodarstvu, što bez sumnje, sve može obavljati profesionalni
objedinjeni odjel na Sveučilištu.
Jasno, potrebno je i ojačati komunikaciju članova sa Savezom,
udrugama i fakultetima, staviti poveznice udruga na mrežnu stranicu
sveučilišta, stvoriti jaku bazu članova, te na razne druge načine pokušati
s ovom integrirajućom idejom. Bilo bi dobro kad bi na Okruglom stolu
na Saboru čuli i mišljenja sudionika o ovoj temi. Ne treba raditi nagle
promjene, ali kada se ideja i sadržaj dobro promisli, naći će se rješenje i
za formu integracije.
Zaključno, moje je mišljenje da ne treba žaliti za vremenom koje je
prošlo. Solidna razina aktivnosti pojedinih udruga i Saveza, plus ovi
impulsi o dodatnim aktivnostima i integraciji sa svojim Sveučilištem,
mogu biti osnova za dobar rad u budućnosti. Dajmo si takav zadatak za
naredno razdoblje!

dr. sc. Krunoslav Kovačević, potpredsjednik Predsjedništva Saveza
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ULOGA ALUMNA U RAZVOJU I UPRAVLJANJU
KARIJEROM STUDENATA
Sveučilište u Zagrebu posljednjih godina značajno ulaže u razvoj
cjelovitog sveučilišnog sustava podrške, a kako bi odgovorilo na potrebe
studenata i tržišta rada za koje ih priprema. Stoga je u tijeku izrada
Strategije razvoja podrške studentima i osnivanje sveučilišnog Centra za
savjetovanje i podršku studentima. Predloženi Centar se osniva s ciljem
koordiniranja i osiguravanja sustavnog pružanja podrške studentima
Sveučilišta u Zagrebu u okviru akademskog, karijernog i osobnog
savjetovanja i usmjeravanja te drugim potrebnim područjima. Centar će
djelovati kao jedinstveni centar za informiranje i savjetovanje, dostupan
studentima svih sastavnica. Cilj razvoja Centra i aktivnosti podrške je
osnažiti studente za uspješno studiranje i svladavanje akademskih
obaveza te ih podučiti životnim i poslovnim vještinama čime bi se
omogućio puni razvoj akademskih potencijala, povećala učinkovitost i
završnost studiranja te njihova zapošljivost i konkurentnost na tržištu
rada.
Jedna od važnih aktivnosti koja će se razvijati u okviru navedenog
Centra predstavlja povezivanje Centra i Sveučilišta s gospodarskim
sektorom te alumnima u razvoju i pružanju sadržaja vezanih uz
karijerno informiranje i usmjeravanje. Kako bi aktivnosti i cijeli sustav
podrške bio utemeljen na stvarnim potrebama, provedeno je
istraživanje Procjene potreba studenata za podrškom tijekom studiranja,
u okviru projekta financiranog od strane Fonda za razvoj Sveučilišta u
Zagrebu. Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu i spremnost
uključivanja studenata u sve sadržaje informiranja i savjetovanja vezane
uz razvoj karijere i vještina aktivnog traženja zaposlenja po završetku
studija. U tom kontekstu, studentima treba omogućiti aktivnosti koje bi
im pomogle u planiranju i usmjeravanju karijere te uvid u iskustva
osoba zaposlenih u struci. Također su značajne informacije o mogućnosti
volontiranja ili honorarnog rada u svrhu stjecanja radnog iskustva te
informacije o potrebnim vještinama i prirodi poslova u pojedinoj struci.
Posebnu pažnju treba pritom posvetiti i organizaciji svrsishodne
studentske prakse tijekom studija, kao i pristupu studentskim
stipendijama, pogotovo za podzastupljene skupine studenata.
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Veliki doprinos ostvarivanju navedenih aktivnosti postiže se
povezivanjem s alumnima koji imaju dvostruko korisnu perspektivu.
Alumni imaju iskustvo proaktivnog studiranja na Sveučilištu u Zagrebu
kao i iskustvo rada u struci koja je od interesa za studente. Alumni stoga
predstavljaju važnu sponu između Sveučilišta kao obrazovnog sustava i
tržišta rada, imajući pregled potreba tržišta i struke. Značajna će biti
uloga alumna u uspostavljanju stručnih praksi kroz koje studenti stječu
iskustvo rada te znanja i vještine potrebne za uspješnije zapošljavanje i
konkurentnost na tržištu. Iskustvo rada u struci doprinosi razvoju
potrebnih kompetencija, ali i artikuliranju istih. Nadalje, vrijedno
iskustvo u procesu profesionalnog usmjeravanja studenata predstavlja
prenošenje iskustva vlastite izgradnje profesionalnog identiteta i
prikazivanje puta razvoja karijere. Ovaj put se može značajno razlikovati
od prvotnih ideja s kojima studenti dolaze na pojedini studij.
Umrežavanje (Networking) je također jedan od ključnih elemenata za
uspješan razvoj karijere i otvaranja mogućnosti kojima se stječu dodatna
radna iskustva. Sudjelovanje alumna na aktivnostima poput Smotre
Sveučilišta u Zagrebu, dana karijera pojedinih fakulteta i kolegija koji se
bave ovim temama, već se dosad pokazalo kao značajno i motivirajuće
iskustvo za studente u njihovom daljnjem usmjeravanju kao i dobivanju
korisnih informacija u procesu traženja budućeg zaposlenja i stjecanju
relevantnog radnog iskustva.
Međutim, prostor za proširenje ovakvih aktivnosti i suradnje je
vrlo velik. Stoga pozivamo alumne da nam se pridruže kao partneri u
obrazovanju naših studenata i obogaćivanju njihovih iskustava tijekom
studiranja te da nas za više informacija o aktivnostima i mogućnostima
suradnje u ostvarivanju zadanih ciljeva Centra za savjetovanje i podršku
studentima kontaktiraju na e-adresu: ddrusany@unizg.hr.

prof. dr. sc. Blaženka Divjak,
prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu
Deniza Drusany, stručna savjetnica za savjetovanje studenata
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ZAKLADA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Filantropija i zakladništvo mogu se ostvarivati na brojne načine.
Pripadnost i privrženost sveučilištu iskazana kroz članstvo u alumni
društvima može imati veliku ulogu razvoja filantropije na sveučilištu.
Upravo je zbog toga sveučilišna alumni udruga AMAC-Sveučilišta u
Zagrebu između ostalih aktivnosti u svoju Strategiju razvoja uključila je i
djelovanje sveučilišne zaklade.
Ideja osnivanja Zaklade Sveučilišta u Zagrebu prisutna je već više
godina, a konkretan poticaj osnivanju Zaklade bila su filantropska
sredstva koja su u novije vrijeme donirana Sveučilištu. Na sjednici
Senata 10. svibnja 2010. prihvaćen je Statut Zaklade Sveučilišta u
Zagrebu, a Zaklada je registrirana rješenjem Ministarstva uprave od
rujna 2011. Zakladnik je Sveučilište u Zagrebu, upravitelj Zaklade je
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, a prvo imenovano
vijeće povjerenika djelovalo je u sastavu: Tvrtko Andrija Mursalo, Helena
Jasna Mencer, Ksenija Turković, Gojko Bežovan, student Danko Relić.
Danas Zaklada ima zakladnu imovinu u vrijednosti 1,9 milijuna kuna.
Ona se temelji na sredstvima privatnih donatora namijenjenim
prvenstveno stipendiranju učenja hrvatskog jezika i studiranju djece
iseljenika na Sveučilištu u Zagrebu.
Tijekom 2012. i 2013. intenzivirane su aktivnosti daljnjeg razvoja
Zaklade sa ciljem da se Zaklada otvori prema svim potencijalnim
donatorima i raznim načinima prikupljanja sredstava uz istodobno
definiranje prepoznatljive politike korištenja sredstava Zaklade.
Zaklada Sveučilišta u Zagrebu osnovana je kako bi zakladnom
imovinom i prihodima koje stječe trajno pružala potpore općekorisnim
infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz
svih područja i stupnjeva sveučilišnog obrazovanja, znanosti i
umjetnosti, kao i stipendiranju i financijskom podupiranju studenata i
nastavnika te unaprjeđenju studentskog standarda, poticanju
međunarodne suradnje i suradnje s hrvatskom dijasporom.
Zaklada ostvaruje svoju misiju u partnerstvu s akademskom
zajednicom, gospodarstvom, državom i ostalim dionicima te je tako u
suradnji s AMAC Savezom 18. prosinca 2012. godine organiziran okrugli
stol pod nazivom Filantropija i zakladništvo: Zaklada Sveučilišta u
Zagrebu – čimbenik promjena u društvu čiji je cilj bio poticanje
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društveno odgovornog ponašanja u akademskoj zajednici, gospodarstvu,
državi i društvu, kao i informiranje o filantropiji i filantropskom
djelovanju općenito.

Okrugli stol Zaklade održan u suradnji s AMAC Savezom,
18. prosinca 2012.

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu ima, kao posebne zadaće unutar
svoje misije, za cilj postići povjerenje akademske i šire društvene
zajednice i biti čimbenikom društvenih promjena koje će pridonijeti
renesansi filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.

prof. dr. sc. Vesna Vašiček,
prorektorica za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu

O ADRESAMA, DOMENAMA I ALUMNIMA
Temeljem zaključka 2. sjednice Predsjedništva Saveza alumni
udruga od 14. veljače 2012., prihvatili smo se projekta i uspostave eadrese s jedinstvenom domenom za alumne Sveučilišta u Zagrebu.
Uspostavu alumni adrese vidimo kao poticaj povezivanju bivših
studenata Zagrebačkog sveučilišta na način osobne komunikacije i
pružanje mogućnosti lakšeg pronalaženja bivših studenata, koja će osim
umrežavanja alumni zajednice doprinijeti i spoznaji o pripadnosti
Sveučilištu na osobnu korist i na dobrobit Sveučilišta. Polazni motiv je
registracija članova alumni zajednice, jer pripadnik sveučilišne alumni
zajednice postaje se diplomom, a ne članstvom u jednoj od osnovanih
udruga specijaliziranih po struci ili organiziranih po zemljama gdje
alumni žive i rade.
Dakako da aktivnosti i efikasnost suradnje u postizanju
zajedničkih ciljeva ponajviše ovisi o radu udruga, no osobno
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umrežavanje i pronalaženje i uspostava komunikacije s alumnima koji
nisu ili ne žele biti članovi udruga, može dati novu kvalitetu suradnje
unutar zajednice.
Neposredni poticaj za registraciju alumna je dodjela osobne adrese
elektroničke pošte. Odmah moram kazati kako se ne radi o pretincu
elektroničke pošte, kakvu nude telekom operatori i društvene mreže,
nego o tzv. alias adresi, odnosno servisu koji elektroničku poruku
upućenu na tu adresu preusmjerava na adresu koju je korisnik naveo
kao svoju adresu na koju prima elektroničku poštu.
Kao ime domene u kojoj će se nalaziti svi registrirani alumni
Sveučilišta u Zagrebu odabrano je: @alumni.unizg.hr ispred kojeg se
nalazi ime i prezime alumna.
Upute za registraciju, obaveze i pravila ponašanja obiju strana u
komunikaciji nalazit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta. Pristup je
javan, a dostup do formulara za prijavu omogućen je korištenjem
korisničkog imena i lozinke bilo preko servisa HrEdu za aktivnu
akademsku zajednicu ili jednom od često korištenih društvenih mreža
kao što su Facebook, Twitter, Google ili LinkedIn. Isto tako za rješavanje
upita izvan navedenih servisa, organizirana je i pomoć slanjem upita na
adresu ureda saveza AMAC/AMCA udruga
informacije@alumni.unizg.hr
Nakon što je alumni ispunio jednostavan formular, primit će na
svoju e-adresu poruku aplikacije da je njegov zahtjev prihvaćen i da će
biti obaviješten o aktivaciji alias elektroničke adrese. Aktivaciju,
odnosno dozvolu za korištenje alias adrese dodjeljuje administrator
sastavnice tj. fakulteta kojeg je alumni naveo kao instituciju na kojoj je
stekao diplomu i koji ima pristup arhivi na svojoj sastavnici kako bi
mogao verificirati podatke navedene u pristupnom formularu. Po
verifikaciji i odobrenju šalje se poruka da je adresa odobrena i aktivirana
za korištenje.
Smatram da je stvaranje baze svih alumna na opisani način temelj
za sve ostale servise za razmjenu informacija unutar alumni zajednice
Sveučilišta u Zagrebu, koje ćemo dograditi u budućnosti.
Svi podaci sakupljeni prijavama na www.unizg.hr nalaze se
isključivo u Sveučilišnom računskom centru (Srcu), koji o njima skrbi i
koji ih štiti od zloupotreba.
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Ovo je naravno prilika i da se zahvalim djelatnicima Srca na
dobrim idejama u dosadašnjoj suradnji, kao i da sve vas pozovem na
širenje ideje i suradnju na projektu.

mr. sc. Srećko Seljan, predsjednik, AMAC Alumni FER
Srecko.Seljan@alumni.unizg.hr

AMCA MUNDUS KAO IZVOR POTPORE MATIČNIM
USTANOVAMA
Sažetak
Sjeverno-američke udruge bivših studenata, po čijem uzoru su
osnovana društva Almae Matris Croaticae Alumni, jedan su od glavnih
ekonomskih motora razvitka matičnih ustanova; mnoge ustanove su
tako prikupile zadužbine u iznosu od više milijardi dolara. Posebne
okolnosti pod kojima su AMCA društva nastala u predratno i ratno doba
devedesetih godina uvjetovale su da su aktivnosti AMCA društava u
početku fokusirane na dva područja:
1) predstavljanje nove hrvatske stvarnosti;
2) rad s članovima i u zajednici kao novi element raseljene
Hrvatske.
Treće područje, direktna pomoć matici, predstavlja neznatan dio
aktivnosti, premda članovi sudjeluju u radu sveučilišta u smislu stručne
pomoći ili suradnje.
Svrha prikaza je da pokuša ispitati koje su mogućnosti i prepreke
za daljnji razvoj AMCA Mundus društava s ciljem ekonomske pomoći
matičnim ustanovama.

prof. dr. sc. Ante Padjen, predsjednik AMAC Quebec

SURADNJA JEDNE AMAC MUNDUS UDRUGE S
AMAC SAVEZOM SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu je 22. svibnja 2013. potpisan
novi višegodišnji ugovor o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i
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Sveučilišta u Torontu. Potpisivanje ovog ugovora omogućeno je
inicijativom i posredstvom udruge AMCA (Almae Matris Croaticae
Alumni) Toronto i AMAC Alumni udruge Sveučilišta u Zagrebu.
U okviru sličnog programa prošle je godine po prvi puta profesor
Sveučilišta u Zagrebu predavao kolegije Napredni stupanj hrvatskog
jezika, Povijest hrvatske kulture i kolegij Izabrani primjeri iz hrvatske
književnosti na Sveučilištu u Torontu. Odaziv na tim tečajevima
premašio je naša očekivanja što na svoj način govori o vitalnosti hrvatske
zajednice u Torontu, jednom od najvećih gradova u sjevernoj Americi.
Ovaj ugovor veliki je korak naprijed u dugoročnom održavanju
prosperiteta i identiteta hrvatske zajednice u Torontu, a što je u interesu
i Republike Hrvatske i Kanade. Aktivno prisustvo na najvećem
kanadskom sveučilištu, koje je rangirano među prvih 20 na svijetu, a u
Arts and Science među prvih deset, u interesu je Sveučilišta u Zagrebu te
otvara nove mogućnosti.
Većina slavenskih programa na sjevernoameričkim sveučilištima
vuče svoje korijene iz doba hladnog rata, a južnoslavenski programi bili
su modelirani po bivšoj državi i otuda ime South Slav program. Takav
program na University of Toronto (UofT), bez obzira što je sadržavao
hrvatske komponente, nikada u naslovu kolegija nije imao riječ hrvatski
i nije uživao podršku hrvatske zajednice. Po domovinskom ratu AMCA
je počela aktivno pomagati hrvatski program i surađivati s University of
Toronto.
Naša povijest je uvijek bila dio neke druge povijesti, austrijske,
austro-ugarske, jugoslavenske. Moja opsesija je bila da se na UofT
predaje hrvatska povijest i to ne samo u sadržaju već i u naslovu kolegija.
I u tome smo uspjeli.
Prije dvije godine na svečanu proslavu dvadesetogodišnjice AMCA
Toronto pozvali smo u posjet rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Aleksu Bjeliša. Tom prigodom bivša veleposlanica u Kanadi Vesela
Mrđen Korač organizirala je sastanak na UofT, koji je uglavnom trebao
biti kurtoazne prirode. Bilo je govora o mogućoj suradnji i potpisivanju
Ugovora o suradnji. Međutim, UofT je reagirao na način da je već jedan
takav formalni ugovor bio potpisan i da se ništa nije dogodilo. Stoga, ako
se potpisuje novi ugovor potrebno je identificirati konkretne akcije koje
će dovesti do suradnje. Sastanku sam prisustvovao u svojstvu
predstavnika zajednice, te sam predložio da se zajednica angažira na
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način da se obogati postojeći hrvatski program sadržajem koji će kreirati
i predavati Sveučilište u Zagrebu, naglašujući da je best of breed praksa
hrvatskih programa na Sveučilištu u Zagrebu. Ovaj sastanak je bio na
razini potpredsjednika UofT, te treba naglasiti tri ključna argumenta
koja smo koristili: angažiranje zajednice - znači mi ćemo platiti,
obogatiti program - znaci ništa ne oduzimamo, predavat će profesori sa
Sveučilišta u Zagrebu, jer nema nikoga na svijetu tko bolje poznaje
hrvatsku povijest i kulturu. U načelu su ti argumenti bili prihvaćeni. U
našim smo prethodnim sastancima na UofT na razini Slavic
departmenta te argumente dobro istrenirali i oni su na toj razini već bili
prihvaćeni. Sada je preostalo izvršenje plana.
Uz pomoć AMCA-UZ i rektora Bjeliša uspostavljen je kontakt s
voditeljem hrvatskih studija prof. dr. sc. Zvonimirom Čuljkom te je
razrađen detaljni plan za tri predložena kolegija kojeg je sveučilište u
Torontu prihvatilo. Ovim putem želim zahvaliti prof. Zvonimiru
Čuljku, koji se na poticaj prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer, javio na
natječaj Zaklade Adris za sufinanciranje ovog projekta. Nove kolegije
prošle je godine predavao s velikim uspjehom dr. sc. Davor Piskač. Ne
treba naglašavati da je među studentima najveći interes izazvao kolegij
Povijest hrvatske kulture.

Potpisivanje Ugovora o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i
Sveučilišta u Torontu
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Nakon njezinog osnutka, a naročito za vrijeme domovinskog rata,
za AMCA je udrugu postojao veliki interes. Tijekom devedesetih interes
rapidno pada. Postojala je opasnost da se udruga pretvori u privatni klub
nekolicine. S ponosom mogu reći da je AMCA Toronto danas institucija,
te bih se usudio reći najveća i najaktivnija AMCA izvan Hrvatske. Od
naših aktivnosti naglasio bih AMCA Lecture Series, gdje svake godine za
naše članove i zajednicu organiziramo predavanja iz područja znanosti,
kulture, povijesti, politike. Do sada je održano preko stotinu takvih
predavanja. Vrlo aktivne su i dvije podsekcije udruge, AMCA Book Club
pod vodstvom akademske slikarice Nade Sesar Raffay, te AMCA Hiking
Club pod vodstvom dipl. ing. Vide Grosl. U tijeku je organiziranje
podsekcije AMCA Youth.
Povodom nedavne četvrte godišnjice Book Club-a naša članica
Perica Sever uputila je sljedeće pismo Nadi: Draga Nado, Naš Book Club
mi daje uvijek puno lijepih misli prije, za vrijeme i poslije sastanka. Naše
diskusije me ponukaju na dublja razmišljanja i uvijek se osjećam
ispunjena i obogaćena. Ja sam tebi posebno zahvalna na način na koji ti
vodiš ovaj naš Book Club. Sve je fluidno i moguće, sve se uvijek dogodi,
svi se uvijek skupimo i svima nam bude lijepo. Na tom ti velika hvala.
Perica
Za svoj rad na promociji hrvatske kulture i doprinosu kanadskom
multikulturalnom društvu, AMCA Toronto je dobila i posebno
priznanje od kanadskog ministra za imigraciju Jason Kenneya. Možda
jednog dana takvo priznanje dobijemo i od Republike Hrvatske.
Još jednom zahvaljujem AMAC Savezu Sveučilišta u Zagrebu na
priznanju koje mi je danas uručeno. Smatram to priznanje i priznanjem
AMCA-i Toronto, jer sve to ne bi bilo moguće bez dobrovoljnog rada
mnogih naših članova.
Na kraju, želio bih odati priznanje nedavno preminulom članu dr.
Darku Desatiju za njegov dugogodišnji nesebični rad u Upravnom
odboru AMCA Toronto.

Nikola Demarin, predsjednik AMCA Toronto

34

IZVJEŠĆA AMAC/AMCA UDRUGA
AMCA-FAZ
Udruga diplomiranih inženjera i prijatelja Agronomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednica: prof. dr. sc. Ines Han Dovedan
e-adresa: amca-faz@agr.hr
Godina osnivanja: 2004.
Udruga Almae Matris Croaticae Alumni Facultatis Agriculturae
Zagrabiensis (AMCA-FAZ) utemeljena je 2004. godine, upisana je u
Registar udruga Republike Hrvatske i ima članova 191. Upravo zbog
dugogodišnje povijesti našeg Fakulteta (94 godine na Sveučilištu u
Zagrebu) te 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 u očuvanju okoliša, značajno je bilo utemeljiti Udrugu
diplomiranih inženjera i prijatelja Fakulteta. Temeljne djelatnosti
Fakulteta su: obrazovanje stručnjaka i znanstvenika, znanstveni rad te
razvoj i unapređivanje poljoprivredne struke. Danas Agronomski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima 442 djelatnika, od toga su 272
znanstveno-nastavni djelatnici, a ostalih 170 djelatnika su tehničko,
administrativno i pomoćno osoblje.
Temeljem ustaljenog sustava studiranja, po Bolonjskoj deklaraciji,
Fakultet ima 9 preddiplomski, 13 diplomskih studija, 3 specijalistička i 2
doktorska studija. Sada ukupno studira 2450 polaznika. Do sada je na
Fakultetu diplomiralo oko 12 067 studenata. Poslijediplomski studij
završilo je 1 009 polaznika, a doktorat znanosti steklo je 671
znanstvenika. Dakle, ukupno je osposobljeno 13 747 stručnjaka i
znanstvenika. Naša Udruga, dakle, povezuje veliki skup stručnjaka i
znanstvenika i time stvara uvjete za razvoj njihove zajedničke aktivnosti
u svrhu daljnjeg razvoja Fakulteta, Sveučilišta i agronomske struke. U
ovoj Udruzi, dakle, stvoreni su uvjeti za međusobnu suradnju onih koji
su stekli diplomu na ovom Fakultetu i time je omogućena njihova veza u
svrhu raznolikih aktivnosti za daljnji razvitak struke i općenito
unapređenje uvjeta života. Uz ovu temeljnu zadaću, utemeljena Udruga
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AMCA-FAZ već pomaže u organiziranju obljetnica pojedinih generacija
bivših studenata. U proteklom vremenskom razdoblju, od prošlog
Sabora Saveza, Udruga je pomagala u održavanju susreta većeg broja
generacija bivših studenata, koji su proslavili: 50-tu, 40-tu, 35-tu, 30-tu,
25-tu, 20-tu, 15-tu, i 10-tu obljetnicu upisa na Agronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu. Prigodom tih susreta, veći broj bivši studenata
postali su članovi naše Udruge, jer su se pored emotivnih razloga uvjerili
i u praktičnu korist, koju čini AMAC-FAZ. Isto tako AMAC-FAZ je u
prošlim godinama surađivala s Udrugom studenata našeg Fakulteta
(STUDA). Zajedno smo organizirali susrete studenata i
gospodarstvenika i time smo pomagali mladim diplomiranim
inženjerima pri njihovom zapošljavanju i dobivanju radnih mjesta, koji
im po specijalnosti i sklonosti najbolje odgovaraju. Ovaj oblik aktivnosti
naše Udruge i Udruge studenata smatramo vrlo korisnim pa bi ga trebali
i dalje primjenjivati. Organizirana predavanja i izložbe također pružaju
priliku za susrete, razmjenu mišljenja, kao i stručnom te kulturnom
uzdizanju članova Udruge. Dobar primjer za to je predavanje
„HRVATSKA POLJOPRIVREDA PRED ULASKOM U EUROPSKU
UNIJU“, koje smo organizirali zajedno s Hrvatskim tloznanstvenim
društvom. Pri tom predavanju, rasprava je bila vrlo interesantna o
problemima poljoprivrede i o zajedničkoj poljoprivrednoj politici u EU.
Ovo predavanje je pokazalo da bi trebali češće održavati stručna
predavanja, kako bi AMCA – FAZ, a i pojedini članovi ove Udruge,
putem predavanja i stručnih rasprava mogli doprinijeti daljnjem
unapređenju agronomske struke.
Pored navedenih aktivnosti, novo izabrano vodstvo Udruge
donijet će osvježenje u radu i može, ali i treba, ostvariti raznovrsniju
aktivnost Udruge. Moguće je, pogotovo u slučaju postanka većeg broja
članova, u Udruzi utemeljiti pojedine Sekcije pa bi i svaka Sekcija imala
svoj program aktivnosti. Tako je moguće imati Sekciju za kulturu
(Fakultet već ima pjevački zbor - klapu Falkuša). Zatim, sportsku Sekciju
(Fakultet ima već četiri ekipe koje se godinama natječu u prvenstvu
SOKAZ-u). Isto tako, moguće je imati Sekciju za umjetnost, koja bi
organizirala izložbe i razvijala izradu umjetničkih radova od strane
vlastitih članova. Treba napomenuti da je u prošlosti postojao veći broj
djelatnika na našem Fakultetu koji su bili skloni umjetnosti, izrađivali
su različita umjetnička djela i prikazivali su ih na priređenim izložbama.
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Dobar primjer za to je umirovljeni prof. dr. sc. Josip Barčić, koji stvara
prekrasna umjetnička dijela, čavlićima. Zato bi i sada trebali imati
Sekciju za umjetnost.
U svakom slučaju, zahvaljujući AMCA-FAZ, članovi Udruge ostaju
u kontaktu s matičnim Fakultetom, a uz to omogućena im je i suradnja
sa Sveučilištem u Zagrebu te Udrugama ostalih Fakulteta našeg
Sveučilišta. Značajan problem Udruge čini nedostatak financijskih
sredstava. Sredstva se teško ostvaruju, pogotovo u ovom vremenskom
razdoblju ekonomske krize. Uz to, Udruga do sada nije prikupljala
članarinu od svojih članova pa je pokriće osnovnih potreba (troškove
poštarine uglavnom) podmirivao naš Fakultet. Zahvaljujemo se dekanici
prof. dr. sc. Tajani Krički (kao i ranijim dekanima prof. dr. sc. Jasmini
Havranek i prof. dr. sc. Davoru Romiću) što su podmirivali te troškove i
što su omogućili smještaj i rad Udruge u prostorima Fakulteta.
Zaključeno je na Izbornoj skupštini Udruge da je potrebno imati
članarinu, kako bi mogli bar postojeće minimalne troškove sami
podmirivati. U svakom slučaju sredstva od članarina (iako će biti mala)
omogućit će temeljne aktivnosti Udruge, što do sada nije bio slučaj.
Na kraju, želimo izvijestiti Sabor Saveza da su članovi naše Udruge,
na Izbornoj skupštini (11.travnja 2013.) zahvalili dosadašnjem vodstvu
na njihovom uspješnom radu u prošlom mandatu i izabrano je novo
Predsjedništvo (prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, prof.dr.sc. Zoran Grgić,
prof.dr.sc. Jasmina Havranek, prof. dr. sc. Zlatko Janječić, Božica
Rukavina, dipl. ing. agr., Ivo Delonga, dipl. ing. agr. i Ivona Filipović,
dipl. ing. agr.). Izabran je i Nadzorni odbor (prof. dr. sc. Ivan Pejić, dr.sc.
Ljiljana Gašparac Skočić i dr.sc. Mate Bobanac). Za predsjednicu je
izabrana prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, za dopredsjednika prof.dr.sc.
Zoran Grgić, a za tajnika Ivona Filipović, dipl. ing. agr. Svi izbori su
odlučeni jednoglasno. Na Izbornoj skupštini prisustvovala je i
predsjednica Saveza Udruga Sveučilišta u Zagrebu, uz aktivno
sudjelovanje u radu Skupštine pa se predsjednici toplo zahvaljujemo.
prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, predsjednica
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AMCA-ERF
Hrvatska udruga diplomiranih studenata
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Predsjednica: prof. dr. sc. Zrinjka Stančić
e-adresa: zstancic@erf.hr
Godina osnivanja: 2010.
Izvješće o radu u 2012. godini
U protekloj godini aktivnosti Udruge bivših studenata
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - AMCA
ERF obilježene su aktivnostima koje su prvenstveno bile usmjerene na
ustrojstvo Udruge te njezinu vidljivost u akademskoj zajednici. U
namjeri da naš alumni postane prepoznatljiv, ostvarene su aktivnosti
koje su imale za cilj informirati i osnažiti zajednicu na putu prema
svjesnosti o ulozi ove Udruge. Rad Udruge, unatoč entuzijazmu
pojedinaca, još uvijek prate teškoće usmjerene na malobrojnost članstva.
U skladu sa strategijom razvitka AMAC Saveza te Statutom Udruge u
2012. godini ostvarili smo nekoliko ciljeva:
• Izradili smo pečat, logo i pristupnicu u skladu sa Statutom udruge.
• Izradili smo i proveli kratku anketu o potrebama za AMCOM.
Popunjeni anketni listić vratilo je tek desetak nastavnika i
asistenata. Analizom anketa dobili smo potvrdu o važnosti AMCE
ERF ali i o brojnim razlozima nemogućnosti učlanjivanja i
aktivnije participacije (opterećenost obvezama, neprepoznatljivost
i sl.).
• U prigodi dodjele završne diplome, a u pozdravnoj riječi dekanice
našeg Fakulteta prof. dr. sc. Ljiljane Mikšaj Todorović, istaknuli
smo informaciju o postojanju Udruge.
• Pružili smo potporu studentima studijskog programa
Rehabilitacija u pripremi i izvedbi 4. Međunarodnog kongresa
studenata edukacijske rehabilitacije Edukacijsko-rehabilitacijskog
fakulteta pod nazivom „U različitosti jednaki“. Kongres je održan
od 9.-11.svibnja, 2012. u prostorijama matičnog Fakulteta. Na poziv
studenata ERF-a odazvalo se više od 170 sudionika iz zemalja regije
i to Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije. Cilj
studentskog kongresa bio je okupiti studente srodnih Fakulteta iz
regije oko tema usmjerenih na edukaciju i rehabilitaciju djece,
mladih i odraslih osoba s teškoćama u procesu
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deinstitucionalizacije i inkluzije. Putem zanimljivih prezentacija i
rasprava studenti su razmijenili iskustva u radu te su potaknuli
jedni druge na potrebu stalnog usavršavanja i uključivanja u
znanstveno-istraživačke i stručne projekte, kako na nacionalnom,
tako i na međunarodnom planu. Sudionici Kongresa izmjenjivali
su se putem usmenih izlaganja, radionica, poster prezentacija te
putem aktivnog prisustvovanja. Posebnu pažnju posvetili su
svojim profesorima koje su pozvali da za potrebe Kongresa održe
plenarna predavanja. Tako je na Kongresu s ponosom prikazana i
tema „I mi imamo AMCU“ (pozvani predavač: prof. dr. sc. Zrinjka
Stančić). Organizacija samog Kongresa, uz potporu naše AMCE
jasno je pokazala studentima koliko kompetencija imaju, mnogo
više no što su očekivali na početku organizacije ovog kongresa.
Brojna pitanja usmjerena na stečene kompetencije tijekom studija
te neizvjesnu budućnost usmjerenu na prvo zapošljavanje bile su
sastavni dio rasprava završnog dijela kongresa. Njihovu odanost
matičnom fakultetu najbolje opisuje završna rečenica povodom
zatvaranja kongresa: „Čast nam je i ponosni smo što smo studenti

Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ .

• U lipnju 2012. sudjelovali smo u raspravi o prijedlogu smjernica za
razvoj Zaklade. Podržali smo inicijativu da se osmišljenim
pristupom osiguraju sredstva za kvalitetno obrazovanje studenata
slabijeg imovinskog statusa, a sve radi pružanja jednakih
mogućnosti za kvalitetno obrazovanje svim izvrsnim i posebno
talentiranim studentima kao i studentima iz dijaspore koji imaju
želju naučiti svoj materinji jezik i ostati na studiju u Republici
Hrvatskoj. U cilju jačanja kvalitete posebnu smo pozornost
usmjerili na posebno osjetljivu skupinu studenata, a to su studenti
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s invaliditetom koji studiraju na različitim fakultetima na našem
Sveučilištu. U svrhu izrade smjernica uključili smo studente
završne godine studija koje su pridonijele izradi SWOT analize.
• U cilju promicanja alumni ideje izradili smo poster o viziji i misiji
naše AMCE i isti prikazali na 8. znanstvenom skupu Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta održanom u Zagrebu od 27.-29.9.2012.
pod nazivom „Istraživanja u edukacijskoj rehabilitaciji“. Tom
prigodom u kutiju za listiće ubačeno je tek desetak novih
pristupnica/ka pri čemu je nekolicina i s drugih Fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, a svi u svojstvu prijatelja naše AMCE.
• Prijavili smo se na natječaj za Akademsku nagradu AMAC-UK za
2013. godinu putem studentskog projekta WEB AMCA ERF.
Osmišljena je promocija i prezentacija važnosti osnivanja naše
Udruge putem izrade web stranice, distribucije e-promotivnih
materijala (bilteni, plakati, i dr.) te prezentacije aktualnosti na
fakultetskim događanjima. Zbog inkluzije i područja našeg
djelovanja predloženo je stranica bude pristupačna svim osobama
s invaliditetom.
Nakon provedenih aktivnosti Udruga i dalje nastavlja svoj rad u svrhu
prepoznatljivosti alumni udruge, aktiviranja novih članova te
promicanja struke.

prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, predsjednica

Hrvatska udruga diplomiranih ekonomista
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednik: prof. dr. sc. Ante Mislav Omazić
e-adresa: alumni@efzg.hr
Godina osnivanja: 2007.
Hrvatska udruga diplomiranih ekonomista Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu osnovana je 09. svibnja 2007. godine kao krovna
organizacija svih studenata obrazovne vertikale koji su studirali na
našem Fakultetu. Nakon određenog perioda mirovanja sredinom 2012.
godine je novo vodstvo Udruge iniciralo niz aktivnosti kojima se žele
potaknuti i ostvariti inicijalno postavljeni ciljevi. Udruga je pokrenuta
po uzoru na slične alumni organizacije diljem svijeta koje imaju
značajnu ulogu u unapređenju kvalitete rada institucije, a alumni služe
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kao promotori izvrsnosti matičnih fakulteta, odnosno sveučilišta. Zato
su glavni ciljevi Alumni kluba izgradnja, poticanje te jačanje veza i
suradnje između bivših studenata Fakulteta međusobno, te sa samim
Fakultetom.
Nadalje, cilj udruge jest stvaranje mreže kontakata koji će
promovirati ime i ugled Fakulteta, a čija će sinergija pridonijeti kako
njegovu razvoju, tako i individualnom razvoju svakog sadašnjeg i bivšeg
člana Alumni kluba te reputacijskom kapitalu same Institucije. Članovi
udruge mogu postati svi studenti koji su završili bilo koji stupanj
akademskog obrazovanja na našem Fakultetu i voljni su predstavljati te
zastupati interese i vrednote Ekonomskog fakulteta. Za članove Alumni
kluba, pripadnost matičnom fakultet stvar je prestiža jer se kroz
djelovanje udruge članovi potiču da svojim kompetencijama i
akademskom titulom aktivno sudjeluju u razvoju nacionalnog
gospodarstva i društva u cjelini. Spomenuti se ciljevi nastoje ostvariti
kroz široku lepezu djelatnosti Alumni kluba koja se temelji na
kontinuiranoj suradnji s brojnim obrazovnim, kulturnim i znanstvenim
institucijama, ali i gospodarskim subjektima, trgovačkim društvima i
komorama. Upravo međuovisnost i povezanost kluba s različitim
dionicima osigurava njegovu prisutnost u svim dijelovima gospodarskog
i društvenog života Republike Hrvatske. Svojom djelatnošću Alumni
klub nastoji potaknuti rasprave o bitnim znanstvenim i stručnim
pitanjima, te tako učvrstiti mišljenje prema kojem se društveni status
quo može bitno izazvati i polučiti pozitivne društvene promjene. Klub
koji trenutno broji više od 2.550 članova također se ima namjeru baviti
izdavanjem znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija koje će
biti usmjerene karijernom i stručnom obrazovanju članova, ali i svih
zainteresiranih pojedinaca. Uz redovito i prigodno informiranje članova
o djelatnostima udruge, postoje i redoviti susreti članova s ciljem
razmjenjivanja strukovnih iskustava, širenja mreže znanja i poticanja
održivih poslovnih ideja. Sve akcije alumna ovise o snazi veze s
matičnom institucijom i zato su u Alumni klubu svjesni kako su njihovi
članovi najbolji predstavnici izvrsnosti i tradicije našeg Fakulteta i
Sveučilišta, te im se u tom smislu pruža snažna podrška od strane uprave
Fakulteta. Od lipnja 2013. godine Udruga ima novi vizualni identitet a
do kraja srpnja će imati novu web, FB i LinkedIn stranicu. Dugoročno
Alumni klub ima za cilj pored svega navedenog biti i financijski
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samoodrživa udruga pa se intenzivno razvija projekt suvenirnice
Fakulteta po uzoru na najbolje visokoobrazovne institucije u svijetu.

prof. dr. sc. Ante Mislav Omazić, predsjednik

AMAC-ALUMNI FER
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera
Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednik: mr. sc. Srećko Seljan
URL: www.amac.fer.hr
e-adresa: amac@fer.hr
Godina osnivanja:2007.
U razdoblju od prošlog Sabora 2009. godine, izabran je novi
predsjednik udruge AMAC Alumni FER, izabran je i novi dekan
Fakulteta elektrotehnike i računarstva sveučilišta u Zagrebu. No
krenimo redom.
U prvom razdoblju 2009. do 2011. godine predsjednik Udruge prof.
dr. sc. Neven Mijat uz dobru suradnju s dekanom prof. dr. sc. Vedranom
Mornarom završio je uređenje alumni kluba i svečano ga otvorio 3.
prosinca 2010. godine. Klub je otvoren radnim danom od 10 do 18h, a za
ulaz u prostorije kluba koriste se posebno oblikovane elektroničke
kartice koje su ujedno i identifikacija kod plaćanja troškova učinjenih u
klubu. Kako su identifikacijske kartice standardnog formata i RFID
tehnologije, a grafički izgled u skladu je sa standardom vizualnog
identiteta Sveučilišta u Zagrebu, predlažemo da i ostale udruge prihvate
standard Alumni kartice i cjelokupnu logistiku grafičke pripreme te
istog dobavljača, što će se naravno odraziti i na cijenu troškova. Vodeći
računa i o cijeloj alumni zajednici, a ne samo članovima Udruge,
iskaznice za ulaz u klub dodjeljuju se na svakoj promociji svim
diplomiranim studentima, a isto tako i prilikom jubilarnih proslava
obljetnica diplomiranja starijim alumnima sa pozivom na suradnju i
učlanjenje u udrugu.
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U kontinuitetu napora, ulaganja i podrške, dekan prof. dr. sc.
Nedjeljko Perić dodijelio je AMAC Alumni FER udruzi reprezentativni
prostor za potrebe Alumni ureda u neposrednoj blizini kluba. Alumni
ured predviđen je za sastanke članova predsjedništva i suradnike
udruge, te u osnivanju, aktivnostima potpore starijih poslovno
uspješnih članova Udruge mladim diplomiranim studentima u njihovoj
stručnoj karijeri.
Pored tradicionalno i u alumni klubu prisutne „muzike na FER-u“,
započeli smo ciklus muzičkih večeri „Jazz na FER-u“. Prvi koncert bio je
posvećen sjećanju i muzici Boška Petrovića, također nekadašnjeg
studenta Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
S jasnom idejom zajedništva alumni zajednice svih fakulteta
Sveučilišta pokrenut je projekt zajedničke e-mail adrese svih
diplomiranih studenata Sveučilišta u suradnji sa Sveučilišnim
računskim centrom SRCE. Početak prijava i dodjele e-adresa:
@alumni.unizg.hr koincidira sa održavanjem ovog Sabora.
Udruga AMAC Alumni FER broji danas više od 1.300 članova.
Komunikacija sa članovima odvija se pretežno preko web stranica
udruge i u alumni klubu. U proteklom periodu obavljene su pripreme za
pokretanje još atraktivnijih i ažurnijih stranica. Isto tako konsolidirana
je i ažurirana baza podataka članova Udruge kako bi Fakultet imao što
bolju vezu s bivšim studentima.

mr. sc. Srećko Seljan, predsjednik

AMACIZ
Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja
Kemijsko-tehnološkog studija
Predsjednik: prof. dr. sc. Antun Glasnović
URL: www.amaciz.hr
e-adresa: aglasnov@fkit.hr
Godina osnivanja: 1990.
U protekle četiri godine Društvo diplomiranih inženjera i
prijatelja Kemijsko tehnološkog studija – AMACIZ, nastavilo je svojim
brojnim aktivnostima. Danas je u AMACIZ učlanjeno blizu 600 članova,
od toga tristotinjak veoma aktivnih. Aktivnosti se odvijaju putem
43

sekcija: Akademski zbor Vladimir Prelog, Znanstveno-stručni kolokviji,
Likovna sekcija, Planinarsko-izletnička sekcija, Inovatori, Sportska
sekcija, a od 2011. godine započela je i Tribina utorkom pod nazivom
Umjetnost i znanost. Radom sekcija koordiniraju pročelnici koji su
članovi Upravnog odbora Društva te time poveznica s predsjednikom.
Svakog su ožujka održane redovite Godišnje skupštine, na koju se u
pravilu odaziva preko stotinu članova. Skupštini su redovito
prisustvovali dekan FKIT-a prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, predsjednica
AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc. Jasna Helena Mencer,
predsjednica AMCA Tekstilno tehnološkog fakulteta, te predsjednici
ostalih AMA Sveučilišta u Zagrebu. Značajnosti održanih Skupština bile
su p•vezane uz obilježavanje dvadesetim obljetnicama djelovanja
pojedinih sekcija Društva:
Akademskog zbora Vladimir Prelog (2011)

Sportske sekcije i Planinarsko-izletničke sekcije (2012)
Likovne sekcije (2013)
U vrijeme održavanja Godišnju skupštine, redovito se održavaju i
druga prateća događanja:
I. Izložba slika članova Likovne sekcije u Galeriji AMACIZ
II. Godišnji koncert Akademskog zbora Vladimir Prelog u
Hrvatskom glazbenom zavodu
III. Godišnji izlet Planinarsko-izletničke sekcije
IV. Sportski susreti

Prikaz aktivnosti sekcija
Akademski zbor Vladimir Prelog
Akademski zbor Vladimir Prelog, najstarija je sekcija u 2011. i
obilježila je 20. obljetnicu djelovanja. Izvješće o 20 godina djelovanja
Akademskog zbora Vladimir Prelog podnijeli su utemeljiteljica zbora
professor emeritus Marija Kaštelan Macan i pročelnik zbora dr.sc.
Krunoslav Kovačević. Podsjetili su na sve značajnije uspjehe, te
predstavili prigodnu brošuru 20 godina djelovanja Akademskog zbora
Vladimir Prelog i filmski prilog na DVD-u Zov glazbe s dokumentarnim
pregledom svih održanih koncerata tijekom proteklih dvadeset godina.
Prigodom značajnog jubileja dodijeljena su priznanja utemeljiteljici
zbora, dosadašnjim predsjednicima i sadašnjem predsjedniku Društva,
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dirigentima zbora, te članovima zbora za neprekidno aktivno članstvo
tijekom 5, 10, 15 ili 20 godina.
U okviru organizacije Godišnje skupštine održan je tradicionalni,
a ovog puta i jubilarni godišnji koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu.
U programu svečanog koncerta nastupili su i seniori, članovi zbora u
početku njegovog djelovanja. Svečani koncert oduševio je sve prisutne
gledatelje, a izdan je prigodni DVD.
Tijekom proteklog četverogodišnje razdoblje zbor je sudjelovao na
brojnim domaćim i međunarodnim manifestacijama, redovito sudjeluje
u promocijama diplomanata na matičnom Fakultetu kemijskog
inženjerstva i tehnologije, a također i na promocijama drugih visokih
učilišta, te tako održao preko pedeset koncerata/nastupa.
Od značajnijih uspješnih nastupa zbora izdvajamo:
- 1. Susret pjevačkih zborova fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
(HGZ, 31.05.2011.),
- Musica sacra, koncert pjevačkih zborova u sklopu 34. Susreta
zagrebačkih glazbenih amatera koji je održan u crkvi Marije Pomoćnice
na Knežiji 15.10.2011.
- Godišnji koncert u HGZ-u uz goste Concordia doscors, zbor
studenata Filozofskog fakulteta (10.3. 2012.)
- Koncert Festa choralis zagrabiensis 2012, također u HGZ-u, uz
sedam drugih zborova s fakulteta ili alumni organizacija Sveučilišta u
Zagrebu. Pokrovitelji ove manifestacije glazbenog stvaralaštva bili su
rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i predsjednica Saveza društava AMAC
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jasna Mencer, a gost je bio predsjednik
RH Ivo Josipović. 2. 5. 2012.
- Godišnji koncert u HGZ uz goste … (16.03.2013.)
- 5. Cantate Croatia 2013., (Rovinj, 18.-19. 5. 2013.)

Likovna sekcija
Članovi Likovne sekcije se redovito sastaju jednom tjedno pod
stručnim vodstvom. Aktivnosti Likovne sekcije iskazane su skupnim i
samostalnim izložbama radova u Galeriji AMACIZ na FKIT-u i u drugim
galerijama, svojim učešćem u likovnim radionicama i edukativnohumanitarna kolonijama. Izuzetna aktivnost članica Likovne sekcije
vidljiva je iz neprekidnog sudjelovanja na prosječno više od desetak
izložbi i radionica godišnje.

45

Ove godine Likovna sekcija obilježava dvadesetu obljetnicu
djelovanja. U tu svrhu priprema se izdavanje prigodne monografije, a
početkom godine održana je skupna izložba članova Likovne sekcije u
Staroj gradskoj vijećnici u Galeriji Kristofora Stankovića (19. do 28.
veljače 2013.)

Znanstveno-stručni kolokviji
Tematska predavanja se održavaju u pravilu jednom mjesečno, a
tematski su vezani uz znanstvenu i stručnu djelatnost pojedinih grupa
znanstvenika i stručnjaka sa znanstveno- nastavnih institucija ili iz
gospodarstva. Od zadnjeg Sabora 2009. godine održana su 25 kolokvija, a
tijekom protekle 22 godine djelovanja AMACIZ-a ukupno je održano
214 kolokvija

Sportska sekcija
U stolnoteniskim ligama koje organizira Stolnoteniska
organizacija klubova i aktiva Zagreba (SOKAZ), kontinuirano se natječu
tri ekipe AMACIZ-a. Zanimljivo je da su dvije ekipe sastavljene od
sadašnjih i bivših nastavnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Svake godine su
organizirani Sportski susreti na kojima učestvuje sedamdesetak sportaša
s FKIT-a (nastavnici i studenti), iz PLIVE, Petrokemije iz Kutine, IRB-a,
učenici Prirodoslovne škole Vladimir Prelog, umirovljenici i drugih
institucija. Na redovitoj Godišnjoj skupštini 2012. godine obilježena je
dvadeseta obljetnica djelovanja Sportske sekcije. Izvješće o dvadeset
godina djelovanja Sportske sekcije podnio je predsjednik Društva
prof.dr.sc. Antun Glasnović, prvi i dugogodišnji pročelnik, a izvješće je
popraćeno fotografijama od prvih susreta koji su održani 15. veljače 1992.
Naglašeno je da je na svim susretima bio izuzetan odaziv, u nekoliko
navrata bilo je čak 120 aktivnih učesnika. Natjecanja su održavana u
malom nogometu, stolnom tenisu, tenisu i šahu. Posebno su pohvaljeni
stolnotenisači, koji se od 1994. godine neprekidno s nekoliko ekipa
natječu u stolnoteniskim ligama Grada Zagreba. Dodijeljena su
priznanja i zahvalnice prvom predsjedniku Društva prof. emer. prof. dr.
sc. Branku Kunstu, dosadašnjim pročelnicima, najaktivnijim
učesnicima, te FKIT-u, PLIVI, PETROKEMIJI i Prirodoslovnoj školi
Vladimir Prelog za aktivno učestvovanje na svim dosadašnjim
susretima, kao i potpori kojom su podržane aktivnosti sekcija.
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Planinarsko-izletnička sekcija
Ljubitelji prirode i šetnje mogu gotovo svaki mjesec uživati u
izletima koji su tako pripremljeni da mogu zadovoljiti planinare
različitih kondicijskih kapaciteta. Kroz protekle četiri godine
organizirano je četrdesetak izleta.
U okviru događanja oko Godišnje skupštine organizirani su
tradicionalni godišnji izleti kojima se svaki puta odazvalo preko 130
članova. Na ostalim izletima se u prosjeku odazivalo pedesetak članova
Društva.
Pregled Godišnjih izleta:
- Petrova Gora (2010.)
- Pazin (2011.)
- Sveti Martin na Muri (2012.)
- Bjelovar- obližnje izletište u Purečanima (2013.)
Osvrt na 20 godina djelovanja Planinarsko-izletničke sekcije u
planinarskom duhu dao je prvi pročelnik sekcije dr.sc. Emir Hodžić na
Godišnjoj skupštini 2012. godine, i koji nas je odveo na prvi izlet
10.05.1992. koji se održao na Sljemenu s 40 članova. Naglašeno je da su
kroz dvadeset godina članovi planinarske sekcije obišli 19 Županija, od
Velebita do Slavonije, a ukupno je bilo preko 250 izleta s izuzetno
velikim odzivom članova. Pročelnicima koji su vodili Planinarskoizletničku sekciju, dodijeljena su priznanja.

Inovatori
Povodom značajnih uspjeha na izložbama inovacija u 2011.
inovatore je primio Predsjednik RH i tom prilikom se upoznao s
najuspješnijim inovacijama i inovatorima te problemima s kojima se
susreću. Isto tako istaknuti su prijedlozi za poboljšanje inovacijskog
ozračja te potpora istraživačkom radu osobito napretku mladeži.

Tribina utorkom – Umjetnost i znanost
U travnju 2011. započela je nova aktivnost Društva diplomiranih
inženjera i prijatelja KTS-a pod nazivom TRIBINA UTORKOM –
Umjetnost i znanost. Zamisao tribine je predstavljanje poznatih
umjetnika- književnika, a također i inženjera, nastavnika ili
znanstvenika koji su se dokazali svojim stvaralaštvom izvan svoje
osnovne profesije.
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Glasnik
Članovi Društva redovito su informirani o svim aktivnostima te o
zbivanjima na matičnom fakultetu Glasnikom AMACIZ-a, koji izlazi
dva puta godišnje u nakladi od 500 primjeraka, a koga krase prikladni
dizajn i zanimljivi članci. U svibnju 2013. tiskan je i jubilarni 50-ti broj

Glasnika.
Među nositeljima aktivnosti, uz časne iznimke, nažalost, još uvijek
prednjače stariji članovi, a zahvaljujući njihovom entuzijazmu
aktivnosti AMACIZ-a odlikuju se obimnošću i kvalitetom.

prof. dr. sc. Antun Glasnović, predsjednik

AMAC–FSC
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i
inženjera prometnih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu
Predsjednik: prof. dr. sc. Mario Šafran
URL: www.fpz.hr/amac-fsc
e-adresa: amac-fsc@fpz.hr
Godina osnivanja: 2002.
U proteklom razdoblju, od zadnjeg Sabora Saveza AMAC/AMCA
2009. godine djelovanja Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i
inženjera Fakulteta Prometnih Znanosti Sveučilišta u Zagrebu, sazvano
je više sjednica Izvršnog odbora, kao i izborna Skupština (22. ožujka
2012. u Sveučilišnom Kampusu Borongaj) na kojoj je izabrano sadašnje
vodstvo Udruge. Unatrag četiri godine Udruga je sustavno radila na
problematici, odnosno aktivnostima vezanima za organiziranje
savjetovanja, okruglih stolova te ostalih druženja iz domene prometne
struke. Najvažnija i najduža aktivnost Udruge bila je vezana za osnivanje
Komore inženjera prometa, nakon što je Komora osnovana, Udruga
nastavlja svoj rad u pogledu suradnje s Komorom, te pružanja pomoći i
davanja informacija našim članovima koji su zainteresirani za pitanja
oko Komore te rješavanja statusa ovlaštenog inženjera.
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Neke od ostalih aktivnosti bile su:
•

Promocija Udruge putem stručnih časopisa, kroz organizaciju
javnih tribina i savjetovanja, te kroz suradnju s tvrtkama iz
javnog i privatnog sektora u područja prometa
• Organiziranje predavanja prometnih stručnjaka iz aktualne
prometne problematike
• Suradnja sa Savezom AMAC/AMCA Udruga pri Sveučilištu u
Zagrebu
• Suradnja sa srodnim Udrugama u zemlji i svijetu.
U okviru Udruge djeluje Ogranak Split u čijoj organizaciji je do
sada održano desetak javnih tribina, poput Sigurnost pomorskog
prometa u splitskom akvatoriju (2009.), Održivost javno prometnih
površina i stupanj sigurnosti u prometu (Dubrovnik 2009.), Sigurnost
djece u okruženju Osnovne škole Marjan i Spinut (2009.), Sinergija
prometnog razvitka splitske konurbacije (2011.).
AMAC-FSC je bio suorganizator međunarodnih znanstvenostručnih savjetovanja „Znanost i razvitak prometa“ - ZIRP:
ZIRP 09 pod nazivom "Logistika i inteligentne transportne
tehnologije – prilike za novi gospodarski uspon" održan 2. travnja 2009.
godine, u Zagrebu. ZIRP 2012 pod nazivom "Razvitak logističkog
poslovanja i prometnog sustava uz potporu EU fondova" održan 17.
travnja 2012. godine, u Zagrebu. Tijekom Savjetovanja održan je Okrugli
stol pod nazivom Nova strategija razvoja prometa u RH u okviru
znanstvenog projekta Dizajniranje procesa intermodalnog transporta na
koridorima V i X. ZIRP 2013 pod nazivom "Planiranje i razvoj ekološki
održivog prometnog sustava" održan 16. travnja 2013. godine, u Zagrebu.
Tijekom Savjetovanja održan je Okrugli stol pod nazivom Analiza
mogućnosti razvoja sustava Hrvatskih željeznica s osvrtom na
intermodalnost.
Od siječnja 2012. nakon kraćeg prekida u radu, ponovo je u
funkciji web stranica AMAC-FSC (www.fpz.unizg.hr/amac-fsc) na kojoj
članovi Udruge mogu pratit rad udruge i strategiju njenog budućeg
djelovanja.

prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik
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AMA-FBF
Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednica: dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, doc. u m.
e-adresa: dpavisic.fbf@pharma.hr
Godina osnivanja: 1992.
Udruga AMA-FBF spada među najstarije udruge Sveučilišta, pa
smo prošle godine skromno u krugu članova UO proslavili 20. godišnjicu
rada. Kako se ova godišnjica poklopila s proslavom 130-e obljetnice
početka nastave farmacije u Hrvatskoj na Sveučilištu u Zagrebu ukazom
cara Franje Josipa I. kao učevni farmaceutski tečaj, na prigodnoj proslavi
podijeljena su mnogim našim članovima priznanja za osobni doprinos u
djelovanju, razvoju i promicanju ugleda Fakulteta. Društvu prijatelja
AMA-FBF dodijeljena je Povelja za suradnju i doprinos u promicanju
farmaceutske i medicinsko-biokemijske stručne i nastavne djelatnosti
te ugledu struke.
U sklopu višegodišnje pripreme proslave Društvo prijatelja AMAFBF se u skladu sa svojom alumni filozofijom intenzivno uključilo
volonterskim radom 51 volontera (od studenata do umirovljenika i
predsjednice) te donacijama 64 donatora u spašavanje, obnovu,
adekvatni smještaj te stvaranje elektronske baze podataka Herbarija
Fran Kušan njegovog proglašenja kao kulturnog dobra Republike
Hrvatske.
Velikim entuzijazmom i ljubavlju članova u preslagivanju
herbarijskih primjeraka u nove papirnate omote i mape i kreiranju
elektronske baze podataka upisano je svih 34.026 primjeraka
vaskularnih biljaka (najstariji primjerak iz 1873. god.) i 1.476 primjeraka
lišajeva (najstariji primjerak iz 1850. god.) u kompjutor sa svim
postojećim podatcima: porodica, rod i vrsta, nalazište, datum branja
biljke, ime osobe koja je biljku ubrala te osobe koja ju je determinirala.
Zahvaljujući velikodušnim donacijama naših članova ovako
obnovljeni Herbarij smješten je u novouređeni, namješten i opremljen,
klimatizirani prostor osiguran adekvatnim vatrodojavnim sustavom i
videonadzorom.
U svibnju 2012. u okviru Dana botaničkih vrtova održano je
svečano otvorenje obnovljenog Herbarija u Farmaceutskom botaničkom
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vrtu Fran Kušan, a istovremeno je u središnjoj zgradi Fakulteta
postavljena izložba o nastanku, sastavu i obnovi Herbarija.
U proteklom periodu od prošlog Sabora AMAC/AMCA udruga
prof. dr. sc. Nikola Kujundžić i prof. dr. sc. Stjepan Pepeljnjak
organizirali su nekoliko vrlo zanimljivih izložbi, na kojima su izlagali
renomirani umjetnici. Posebno treba istaknuti, da je unutar proslave
obljetnice Fakulteta bila postavljena izvanredna izložba „U struci pri
ruci – od ljekaruša do farmakopeja“.
Do početka 2013. sva ova kulturna događanja bila su praćena
nastupima zbora farmaceuta, koji je na žalost zbog nedostatka
financijskih sredstava prestao s radom.
U suradnji s HFD-om organizirani su i brojni zanimljivi izleti.
Da bismo sve naše kolege što bolje upoznali s alumni filozofijom i
svrhom postojanja Društva objavili smo na web stranici Fakulteta letak
o ulozi i aktivnostima Društva prijatelja FBF-a kao i obrazac pristupnice.
Na svakoj promociji studenti se također upoznaju s postojanjem,
svrhom i aktivnostima Društva i odmah im se podijele pristupnice, da se
učlane u Društvo.
Ove godine Društvo je u postupku priprema za sazivanje
skupštine i izbora novih upravnih tijela.

dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, doc. u mir., predsjednica

AMAC-FOI
Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i
informatike Varaždin
Predsjednica: doc.dr.sc. Sandra Lovrenčić
URL: www.amac.foi.unizg.hr
e-adresa: amac@foi.hr
Godina osnivanja: 2001.
Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike,
Varaždin (AMAC – FOI) osnovana je 2001. godine i prvih je godina
bilježila značajnu aktivnost, a izdavan je i elektronički bilten. Zatim je
slijedilo nekoliko godina neaktivnosti, a Udruga je sa redovnim radom
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ponovno krenula početkom 2009. godine. Još od osnivanja Udruga ima
problema sa brojem članova, kojih je trenutno dvjestotinjak
registriranih, ali vrlo malo aktivnih.
Nakon ponovnog aktiviranja rada pokrenut je postupak
doregistracije Udruge zbog izmjena Statuta i radnih tijela. Naime, broj
članova predsjedništva smanjen je sa sedam na pet, kako bi se olakšao
rad, a ukinuta je i članarina, koju je plaćalo vrlo malo članova, iako je bila
izrazito niska. Zbog toga Udruga prilikom organizacije godišnjih
skupština financijsku pomoć traži od Fakulteta.
Članovi Udruge kontinuirano se pozivaju na različite događaje u
organizaciji Fakulteta ili AMAC – FOI, a omogućeno im je i besplatno
prisustvovanje formalnom dijelu konferencije Central European
Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS), koju
Fakultet organizira svake godine u rujnu. Odaziv na ova događanja nije
velik. Također, članovi Udruge uključeni su i u planiranje obaveznih
studentskih praksi, kao vlasnici ili djelatnici tvrtki koje ih studentima
omogućavaju.

U razdoblju od 2009. godine do danas poboljšano je web mjesto Udruge,
a nakon toga i potpuno obnovljeno. U svrhu bolje komunikacije sa
članovima otvorena je i 'FOI Alumni' grupa na Facebooku. Obavijesti
članovima dodatno se objavljuju i u LinkedIn grupi 'FOI Varaždin'.
Diplomirani studenti zajedno sa pozivima za promociju odnedavno
dobivaju i poziv za učlanjenje u AMAC – FOI, koje se obavlja putem web
mjesta. Udruga je 2010. godine prezentirana na predstavljanju
studentskih udruga s područja grada Varaždina, a također i studentima
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s University of Central Florida (UCF) koji su u sklopu projekta
studentske razmjene posjetili Fakultet. Posljednja prezentacija
omogućila je razmjenu iskustava vezanih uz alumni udruge u SAD i
Hrvatskoj.
Godišnjim skupštinama, od kojih je svaka druga izborna, u
prosjeku se odazove četrdesetak članova. Posebno je zanimljivo bilo na
posljednjoj skupštini u rujnu 2012. godine, na kojoj je organiziran
okrugli stol 50 godina FOI. Gotovo svi prisutni bivši i sadašnji studenti
raznih generacija željeli su reći kakvi su studij i život studenata bili u
njihovo vrijeme te vidjeti kako Fakultet sada izgleda.
U posljednjih godinu dana pokrenuto je održavanje alumni kave
jednu subotu u mjesecu, međutim, odaziv nije bio velik te je odlučeno
da se kave održavaju povremeno. Posljednja aktivnost Udruge bila je
suradnja sa voditeljima projekta Razmjena vještina, u sklopu kojeg se
jednom mjesečno organiziraju izlaganja zanimljivih tema od strane
sadašnjih i bivših studenata, kao i informatičkih stručnjaka. Na
Razmjeni vještina u travnju 2013. godine dva od četiri izlaganja su bila
od strane članova Udruge.
Predsjedništvo Udruge sudjelovalo je na svim važnim događajima
Saveza AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu: Sabor Saveza 2. i 3.
srpnja 2009., Sjednica Predsjedništva Saveza s predsjednicima i
koordinatorima udruga AMAC-Domus 03. svibnja 2010. godine te
Skupština Saveza 04. studenog 2011. godine.

prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić, predsjednica

AMAC- FSB
Hrvatska udruga inženjera Fakulteta strojarstva i
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednik: prof. dr. sc. Mladen Franz
e-adresa: mladen.franz@fsb.hr
Godina osnivanja:1997.
Udruga bivših studenata Fakulteta strojarstva i brodogradnje FSBa osnovana je 1997. godine i upisana je u registar udruga pri Gradskom
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poglavarstvu 1998. Na poticaj uprave Fakulteta 2009. godine inicirana je
reanimacija Udruge kada je dodatno prošireno članstvo na 163. člana. U
narednom razdoblju Predsjedništvo Udruge sastalo se nekoliko puta
kako bi se definirali planovi za realizaciju postavljenih ciljeva. Tijekom
2012. godine Predsjedništvo Udruge usmjerilo je svoje djelovanje
povezivanju postojećeg članstva s radnim tijelima Udruge i uspostavi
komunikacije s novim članovima. U tu je svrhu formirana proširena i
osvježena baza podataka o članovima s uvidom u područja interesa i
djelovanja starih ali i novih članova a time i generiranje mogućih
poticaja i inicijativa za buduće djelovanje Udruge. Uz podršku uprave
Fakulteta strojarstva i brodogradnje 5. ožujka 2013. održana je Skupština
Udruge bivših studenata Fakulteta strojarstva i brodogradnje na kojoj je
izglasan novi Statut udruge. Novim statutom predložena je i usvojena
promjena naziva Udruge te je kao novi naziv odabrano ime "Hrvatska
udruga inženjera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu - AMAC-FSB". Izabrani su i novi članovi tijela upravljanja
Udrugom. Novi predsjednik je dr. sc. Mladen Franz, red.prof. FSB,
dopredsjednici: dr. sc. Damir Markučič, red.prof. FSB i dr. sc. Lovorka
Grgec Bermanec, izv. prof. FSB te Mateja Šnajdar Musa mag. ing. mech
kao novi tajnik Udruge. Novi Statut Udruge predan je u registar udruga
Gradskog poglavarstva. Predsjedništvo Udruge održalo je svoj prvi
sastanak u novom sastavu 24.04.2013. godine u svrhu definiranja
budućih planova Udruge. Kao jedan od ključnih ciljeva djelovanja
Udruge definirana je aktivacija Udruge na web-u u vidu formiranja web
stranice ali i aktivacije prisutnosti na društvenim mrežama.
Predsjedništvo Udruge također je upoznato s pilot-projektom Saveza :
Uspostava alias alumni adrese s jedinstvenom domenom za alumne
Sveučilišta, te je odredilo osobu unutar članstva zaduženu za provođenje
tog projekta unutar Udruge. Osim navedenog razmatrani su oblici
komunikacije i boljeg povezivanja sa postojećim članstvom u zemlji i
inozemstvu ali i potencijalnim načinima proširenja članstva.
U vidu budućeg Sabora alumni društava iz zemlje Predsjedništvo
Udruge je također odabralo svog kandidata za Predsjednika Saveza kao i
predstavnike svoje Udruge za izbor članova Predsjedništva AMAC
Saveza.

prof. dr. Mladen Franz, predsjednik
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Skupština Udruge, 5. ožujka 2013.

Udruga bivših studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu

Predsjednik: prof. dr. sc. Damir Boras
e-adresa: alumni@ffzg.hr
Godina osnivanja: 2011.
Udruga bivših studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu osnovana je prvenstveno radi izgradnje i jačanja veza i suradnje
među bivšim studentima Fakulteta, kao i između bivših i sadašnjih
studenata te radi očuvanje tradicije Filozofskog fakulteta.
Udruga je obnovljena ak. god. 2012/2013., i u tom razdoblju
ostvarene su sljedeće planirane aktivnosti:
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•
•
•

•

•

•
•

•

U prvoj fazi je iz arhiva Filozofskog fakulteta digitalizirano je 6724
različitih diploma
Napravljena je baza podataka bivših studenata te prijepis i obrada
podataka kojima Fakultet raspolaže
Uspostavljena je web stranica na adresi: ffzg.org
o U 2013. su se kontinuirano putem web stranice prikupljali
podatci od bivših studenata (prikupile su se valjane e-mail
adrese, evidentirala promjena prezimena, itd.).
o U dvomjesečnom razdoblju stranica je zabilježila 1971 posjet
o Statistika pokazuje da alumni koji se jednom upišu na web
stranicu, ponovno posjećuju istu u potrazi za novostima (21%
ponovnih posjeta u dvomjesečnom razdoblju - (Slika 1)
o Statistika također pokazuje da je stranica posjećena i od
alumna u inozemstvu (Slika 2) te od alumna iz različitih
gradova RH
o Jedan od ciljeva je i da stranica služi kao pomoć bivšim
studentima u održavanju kontakta s kolegama iz generacije i
struke
o Očekivani kraj ove faze je jesen 2013.
Izrađena je zatvorena društvena mreža na LinkedIn-u radi povećanja
umreženosti korisnika s kolegama / stručnjacima te poticanja
uspostave veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i
istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Mreža
trenutno broji 288 članova
U drugoj fazi planirane su sljedeće aktivnosti:
Izraditi ontologiju s različitim tipovima međusobnih veza među
nazivima završenih studija (isti, nastavak, podređeni, nadređeni,
povezan i sl.), te klasificirati digitalizirane podatke u tu ontologiju
Omogućiti pristup resursima Knjižnice Filozofskog fakulteta za sve
bivše studente
Izraditi kvartalni e-bilten s pregledom održanih javnih obrana
doktorskih radova, nastupnih predavanja, promoviranih knjiga te
održanih gostujućih predavanja na Filozofskom fakultetu
Putem zatvorene društvene mreže alumne tjedno obavještavati o
svim događajima na Fakultetu, s ciljem stvaranja mogućnosti
uključivanja u raspravu o svim bitnim pitanjima razvoja
znanstvenih i stručnih područja koje obuhvaća Fakultet.

Prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednik
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Slika 1. Postotak novih posjeta i ponovnih posjeta
web stranici (svibanj 2013- lipanj 2013)

Slika 2. Postotak posjeta web stranici
prema državama (svibanj 2013- lipanj 2013)

AMCA – FA
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu

Predsjednik: prof. dr. sc. Ivica Džeba
URL:www.grad.unizg.hr/amca
e- adresa: ivci@grad.hr
Godina osnivanja: 1998.

Alumni udruga AMCA-FA je u razdoblju od zadnjeg održanog
sabora AMAC/AMCA udruga i dalje djelovala u cilju širenja alumni
filozofije među bivšim, ali i sadašnjim studentima Građevinskog
fakulteta, pa i šire od toga. U tu svrhu koriste se web stranice Udruge,
glasilo udruge "AMCA-FA", promocije diplomiranih inženjera
Građevinskog fakulteta, prigodna okupljanja, tematska predavanja kao i
sve prigode u kojima se u direktnom kontaktu sa sadašnjim i bivšim
studentima razgovara o tim temama. Izrađen je i promotivni CD udruge
AMCA-FA u svrhu propagiranja djelatnosti alumni udruge. Od stalnih
aktivnosti Udruge vrijedi napomenuti da je završio jedan veliki ciklus
izuzetno dobro posjećenih alumni večeri, koje su posjećivali i sadašnji
studenti uz svoje starije kolege. Na takav način se i tokom studija skreće
pozornost studentima na postojanje udruge, svrsi njenog postojanja i
postavljenim ciljevima.
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Nastavljena je i akcija pomoći pri zapošljavanju mladih inženjera,
koja je izvorno i potekla od udruge AMCA-FA, a vodi se preko web
stranice Udruge. Međutim, zadnjih godinu dana zbog velike ekonomske
krize ima sve manje uspjeha. I nadalje se već 12 godina redovito jednom
godišnje izdaje "Glasnik AMCA-FA", koje je jedno od svega tri alumni
glasila na Sveučilištu u Zagrebu. Glasnikom se obavještava sve sadašnje,
ali i potencijalne članove o svim značajnijim događanjima na
Građevinskom fakultetu, Sveučilištu i općenito u alumni zajednici. Isto
tako, promoviraju se pojedine djelatnosti i potencijali Građevinskog
fakulteta, čime se pridonosi povezanosti nekadašnjih studenata i
Fakulteta korištenjem usluga Fakulteta. U glasilu su uvijek zastupljene i
alumni teme s posebnim naglaskom na alumni aktivnostima i
pozitivnim iskustvima sličnih udruga u svijetu. Neke od rubrika
prepoznate su kao kvalitetne pa su ih i preostala glasila uvrstila u svoj
sadržaj. Glasnik i dalje njeguje svoj prepoznatljiv stil u odnosu na ostala
alumni glasila.
Veliki "Adresar članova AMCA-FA" izdan je 2008. godine te se u
proteklom razdoblju kontinuirano provjeravaju i osvježuju podaci o
članovima Udruge u svrhu pripreme za izdavanje novog adresara. Ovi
podaci se redovito koriste prilikom aktivnog pružanja pomoći
nekadašnjim studentima prilikom organizacije susreta njihovih
generacija studenata i u pronalaženju kolega, kada je to nekom od
članova Udruge potrebno. Članovi Udruge evidentno prepoznaju značaj
i potrebu rada jedne ovakve alumni udruge. O tome svjedoči indirektno
i broj uplaćenih članarina. Naime, prema dostupnim informacijama ta
naplata je među najvišima na Sveučilištu u Zagrebu. Upravo od ovih
prihoda ušteđen je značajan iznos u svrhu osiguravanja logističkih i
tehničkih uvjeta za realizaciju nove generacije alumni večeri, koje će
sadržajno biti originalne i sasvim drugačije od dosadašnjih.
Udruga je aktivno sudjelovala u radu Saveza AMAC/AMCA
udruga. Rađeni su napisi o alumni udruzi AMCA-FA, istaknutim
alumnima kao i Građevinskom fakultetu za cijeli niz fakultetskih i
sveučilišnih publikacija. AMCA-FA je također inicirala i neke aktivnosti
na fakultetu kao što je, na primjer, proslava pola stoljeća samostalnog
djelovanja Građevinskog fakulteta, zalaganje pri Vladi RH za
zapošljavanje mladih diplomiranih inženjera (na njihovo traženje) u
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državnim poduzećima s minimalnim plaćama u svrhu stjecanja iskustva
za vrijeme ekonomske krize te kako bi se spriječio "odljev mozgova" itd.
Udruga AMCA-FA postaje kod sadašnjih studenata sve više mjesto
na kojem traže informacije vezano uz zapošljavanje i slično te tako
postaje i začetkom svojevrsnog centra za upravljanje karijerama.
Posljednju godinu dana vrše se razgovori sa bivšim studentima, koji su
završili studij prije 3 do 5 godina, te se prikupljaju njihova mišljenja o
kvaliteti studija, potrebnim promjenama i slično, što fakultetske
programe može učiniti puno kvalitetnijim te da još bolje odgovaraju
današnjem vremenu nego što je to danas slučaj. To je ujedno i svojevrsni
test bolonjskog sustava studiranja.
Kvaliteta rada alumni udruge AMCA-FA prepoznata je i prilikom
međunarodnih akreditacija, koje je prošao Građevinski fakultet.
Aktivnosti su ocijenjene pozitivno i bez primjedbi. Udruga je
prepoznata i šire te je predsjednik Uduge održao u proteklom razdoblju i
dva predavanja iz područja djelovanja alumni udruga za šire
slušateljstvo. Jedno je bilo za predstavnike 12 fakulteta pri Vijeću
tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, a drugo na Građevinskom
fakultetu Sveučilišta "J. J. Strossmayer" u Osijeku.

prof. dr. sc. Ivica Džeba, predsjednik

Društvo diplomiranih kineziologa sportskih trenera i
prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu
Predsjednik: prof. dr. sc. Igor Jukić
URL: www.alumni.kif.hr
e-adresa: dskegro@kif.hr
Godina osnivanja: 2010.
Na Kineziološkom fakultetu održano 3. alumni okupljanje
U okviru simpozija Školski sport koji se održavao na
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 19. i 20. listopada 2012.
godine održano je treće alumni okupljanje diplomiranih kineziologa,
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sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta. Organizatori skupa
su uz Društvo diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kineziološki fakultet bili
Hrvatski školski sportski savez te Agencija za odgoj i obrazovanje.
Događaj se odvijao u velikoj dvorani Kineziološkog fakulteta uz
nazočnost 400-tinjak sudionika, uglavnom diplomiranih kineziologa ali
i sportskih trenera i prijatelja fakulteta. Prvoga dana simpozija prema
rasporedu održana su predavanja o školskom sportu te je na kraju
održana sjednica Skupštine društva Alumni – KIF. Na skupštini se
nazočnima obratio predsjednik Alumni – KIF-a prof.dr.sc. Igor Jukić koji
je ujedno i dekan Kineziološkog fakulteta te je u svom izlaganju ukratko
iznio izvještaj o radu Društva kao i planirane aktivnosti u budućem
razdoblju.
Nakon sjednice Skupštine društva druženje alumna Kineziološkog
fakulteta nastavljeno je uz prigodni domjenak na kojem su različite
generacije bivših studenata našeg fakulteta imale priliku uz druženje,
razgovor ples i zabavu razmijeniti iskustva i evocirati uspomene iz
studentskih dana kao i razgovarati o budućnosti i razvoju kineziološke
struke.
Važno je za kraj istaknuti i činjenicu kako nas je u okviru alumni
okupljanja posjetila i delegacija sa Fakultete za Šport Univerze v
Ljubljani koju je predvodio prodekan za nastavu prof.dr.sc. Branko Škof
dok su u delegaciji još bili i voditelj ureda za međunarodnu suradnju
ljubljanskog fakulteta te četvoro studenata.
Također, 16. svibnja 2013. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu u organizaciji Studentskog zbora KIF-a i Alumni društva
našeg fakulteta održan je Dan otvorenih vrata Kineziološkog fakulteta i
Studijskog centra za izobrazbu trenera. Bila je to prilika za sve
zainteresirane potencijalne buduće studente da se upoznaju sa radom i
djelovanjem fakulteta kao i sa sadržajima prijemnog ispita koji će se
održati u mjesecu lipnju. Također su prezentirani i sadržaji različitih
usmjerenja koje studenti viših godina mogu izabrati kao područje u
kojem će se dodatno obrazovati i steći dopunsku kvalifikaciju uz onu
magistra kineziologije u edukaciji.

Dario Škegro, prof.
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AMAMUZ - ALMAE MATRIS ALUMNI MEDICINAE

UNIVERSITATIS ZAGREBIENSIS
Društvo bivših studenata i prijatelja
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik: prof. dr. sc. Zvonko Šošić
e-adresa: zsosic@snz.hr
Godina osnivanja: 1990.
Glavninu aktivnosti Društva bivših studenata i prijatelja
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Almae Matris Alumni
Medicinae Universitatis Zagrebiensis – AMAMUZ) predstavljali su
napori Upravnog odbora Društva da se dobiju na korištenje prostorije za
njegove aktivnosti. Prilika se ukazala kada je Klinički bolnički centar
prepustio Medicinskom fakultetu zgradu na adresi Šalata 4, kojom se
donedavno koristio za rad svojih klinika za pedijatriju, uho, nos i grlo, te
dermatovenerologiju. Ova potonja čeka da joj se dovrše prostorije na
Rebru pa još nije napustila svoje stare prostore. Dekanski kolegij i dekan
osobno imali su razumijevanja za potrebe našeg Društva i dodijelili su
nam prostorije u dijelu zgrade kojim se donedavno koristila ORL
klinika.
Prostorije, koje smo dobili na korištenje, za sad su skromno
opremljene zatečenim namještajem, koji je napustila ORL klinika, tako
da je društvo u mogućnosti održavati sastanke u svojim prostorijama te
primati članstvo i čuvati dokumentaciju. To je međutim privremeno i
posve neadekvatno rješenje. Osim namještanja prostora potrebno je i
opremiti ga telefonom, faksom, računalom s pripadajućom opremom i
internetskom vezom, fotokopirnim strojem itd. Stoga je Upravni odbor
Društva uputio molbu za pomoć u opremanju u prvom redu dekanskom
kolegiju Medicinskog fakulteta te brojnim, uglavnom farmaceutskim
tvrtkama – mogućim sponzorima. Radi se o relativno skromnim
sredstvima potrebnim da Društvo profunkcionira pa se nadamo da
ćemo na jesen prići uređenju tog prostora.
Od ostalih aktivnosti treba spomenuti da se već dvije godine u
okviru mef.hr (glasnika Medicinskog fakulteta), koji izlazi dvaput
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godišnje, nalazi i AMAMUZ stranica koja obavještava o aktivnostima
Društva.
AMAMUZ, naše Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organiziralo je u subotu, 10. studenog
2012. posjet Općoj bolnici u Vukovaru, kako bi odgovorili na njihov
poziv da ih posjetimo, s polaskom u 7.00 sati ujutro i povratkom oko
21.00 sati iste večeri. U Vukovaru smo bili veoma srdačno primljeni, a
ravnateljica bolnice, dr. Vesna Bosanac, posvetila nam je svo svoje
vrijeme tijekom našeg boravka u Vukovaru. Odmah po dolasku provela
nas je kroz Muzej bolnice prilikom čega smo imali veliku čast i privilegij
iz prve ruke na samom mjestu događanja čuti autentično svjedočenje o
herojskim naporima osoblja bolnice i o strahotama, koje su oni i njihovi
pacijenti morali proživjeti te o zločinima, koji su mnoge od njih zauvijek
oteli iz naše sredine. Također u pratnji dr. Bosanac obišli smo Spomen
groblje u Vukovaru te Spomen dom i groblje na Ovčari, gdje smo položili
vijence i čuli od dr. Bosanac iscrpne informacije o tragičnim događajima.
Nakon kratke šetnje Vukovarom i bogate zakuske kojom nas je počastila
dr. Bosanac otputili smo se u Ilok gdje smo imali organiziranu večeru.
Posjet je na sve nas ostavio snažni dojam i nadamo se da smo dostojno
odali počast Vukovaru i njegovim ljudima koji su doprinijeli tako veliku
žrtvu za sve nas i naš život u slobodnoj zemlji.

prof. dr. sc. Zvonko Šošić, predsjednik

AMA SFZG
Udruga bivših studenata i prijatelja
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednik: prof. dr. sc. Ivan Alajbeg
e-adresa: alajbeg@sfzg.hr
Godina osnivanja: 2013.
Posebno svečana točka dnevnog reda sjednice održane 8. veljače
2013. povodom Dana Fakulteta i sv. Apolonije bila je osnivanje Udruge
bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u
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Zagrebu - Almae matris alumni Facultatis stomatologicae Universitatis
studiorum Zagrabiensis (AMA SFZG). Nakon uvodnog predstavljanja,
dekan prof. dr. sc. Hrvoje Brkić dao je riječ prof. dr. sc. Jasni Heleni
Mencer, predsjednici Saveza Almae Matris Alumni i bivšoj rektorici
Sveučilišta u Zagrebu. Profesorica Mencer opisala je rad udruga po
sastavnicama i značaj takvog udruživanja za znanstvenu zajednicu i
cjelokupno društvo. Za predsjednika udruge je izabran prof. dr. sc. Ivan
Alajbeg, s obzirom da kao prodekan za međunarodnu suradnju ima
dobru mogućnost komuniciranja s bivšim studentima u inozemstvu. Za
dopredsjednika je izabrana prof. dr. sc. Jadranka Keros, a za tajnika doc.
dr. sc. Mihovil Strujić. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i
unaprjeđenja struke u svim područjima dentalne medicine, i to kroz
očuvanje tradicije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
promicanje njegovog ugleda u zemlji i inozemstvu, a radi izgradnje i
jačanja veza između bivših studenata i Fakulteta te okupljanja bivših
studenata iz Hrvatske i inozemstva.

Dan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i dan sv. Apolonije, 8. veljače 2013.
Budući da je AMA SFZG zasnovana na bogatoj tradiciji Fakulteta
do koje držimo i na koju smo ponosni, među potpisnicima osnivačke
skupštine bili su i bivši dekani, prof. dr. sc. Goran Knežević, prof. dr. sc.
Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Vlado Carek, prof. dr. sc. Jadranka Keros
i prof. dr. sc. Dragutin Komar.
Kako je jedan od ciljeva udruge i skrb o trajnom profesionalnom
razvoju svakog pojedinca doktora dentalne medicine bivšeg studenta
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predviđene su
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pogodnosti u trajnoj izobrazbi za članove AMA SFZG. Za svibanj je
planiran susret s prvom generacijom završenih studenata i bivšim
studentima iz Slovenije. Pozivamo sve kolege da se učlane u AMA SFZG,
i time pridonesu promicanju ugleda Stomatološkog fakulteta i
dentalnomedicinske struke.

prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, predsjednik

AMCA - TTF
Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja
Tekstilno-Tehnološkog Fakulteta

Predsjednica: Ana Marija Grancarić
URL: www.ttf.hr/amca
e-adresa: amgranca@ttf.hr
Godina osnivanja: 2004.
Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilnotehnološkog fakulteta, AMCA TTF nastavila svoj rad ispunjenim
povezivanju svih udruga AMAC, u Hrvatskoj i inozemstvu. Svoje
inovacije u radu i djelovanju, AMCA TTF namjenjuje širenju ugleda
matičnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, kao i širenju filozofije AMA u
Hrvatskoj i u svijetu.
Na prvo mjesto treba spomenuti njene obnovljenu internetsku
stranicu na engleskom jeziku, te postavljanje Udruge na portalu Croatia
World Network (CROWN):
http://www.croatia.org/crown/articles/10181/1/Croatian-Society-ofAlumni-and-Friends-of-the-Faculty-of-Textile-TechnologyAMCA.html
Pored predstavljanja tvrtki i uspješnih članova, novina na
Skupštini AMCA TTF je predstavljanje uspješnih studenata.
Nova aktivnost Udruge sadržana je i u objavi Natječaja za radove
studenata te u dodjeli nagrada na godišnjoj skupštini. Dodatno, AMCA
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TTF simbolično nagrađuje i članove koji pristupe Udruzi neposredno
nakon promocije. Ovime doprinose svečanosti Skupštine, koja se dugo
pamti, jer okuplja najmanje 100 sudionika s visokim udjelom mladih
ljudi, otvaraju je hrvatska i studentska himna, a popraćena je i
glazbenim programom kojeg često izvode ugledni glazbenici.
AMCA TTF je ostvarila svoj plan povezivanja udruga AMCA
Domus i Mundi, ali i povezivanja s udrugama AMA iz inozemstva.
Članica AMAC Dragica Anderle iz Wisbasena nam je napisala slijedeće:
Gledam Vas, svi ste vrijedni i globalniji, šaljem Glasnik članovima
AMAC u Njemačkoj, nek listaju.

9. skupština Udruge, 27. lipnja 2012.

Generacija '90

AMCA TTF širi svoje članstvo i s inozemnim članovima, redovitim
i počasnim. Od 2010. god. 15 ERASMUS studenata Tekstilnotehnološkog fakulteta iz Francuske pristupilo je Udruzi. Brigu o
studentima AMCA TTF iskazuje s pomoći bolesnim i siromašnim
studentima, kao i hrvatskim ERASMUS odlazećim studentima. Da bi se
ovo moglo ostvariti, donacijom je doprinesao Ferid Jakupović, počasni
član Predsjedništva AMCA TTF. AMCA TTF daje potporu u osnivanju
drugih udruga. U proteklom periodu ova potpora je pripala udruzi
Nikola Tesla - Genious for the Future. Nadalje, AMCA TTF je donirala
udrugu AMACIZ, potporom u objavi DVD akademskog zbora „Vladimir
Prelog“, povodom 20. obljetnice djelovanja. Tradicionalno AMCA TTF
šalje blagdanske čestitke, svojim članovima koji koriste Internet, kao i
svim predstavnicima AMCA Domus i AMCA Mundi, povezujući time
gotovo sve udruge AMAC u Hrvatskoj i inozemstvu.
Udruga ima uzornu suradnju s matičnim fakultetom, uz stalnu
potporu dekana. Izdvajam zajedničku organizaciju znanstvenih i
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gospodarstvenih tribina. Udruga posjeduje nekoliko suvenira i obilježja,
poklanja ih zaslužnim članovima, prijateljima i predavačima na
tribinama.

prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, predsjednica

AMAC-VEF
Udruga diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Predsjednik: dr. sc. Dean Konjević, Dipl. ECZM (WPH)
URL: www.vef.unizg.hr/amac
e-adresa: amac@vef.hr
Godina osnivanja: 2012.
Udruga AMAC – VEF je osnovana 22. listopada 2012. godine u
prostorijama Veterinarskog fakulteta, a na temelju inicijative pokrenute
tijekom 5. Hrvatskog veterinarskog kongresa održanog tjedan dana
ranije. Na osnivačkoj sjednici sudjelovali su prof. dr. sc. Alen Slavica
(uvodničar i član radnog predsjedništva), prof. dr. sc. Tomislav Dobranić
(član radnog predsjedništva i ovjerovitelj zapisnika), prof. dr. sc. Marina
Pavlak, prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, prof. dr. sc. Goran Bačić, dr. sc.
Dean Konjević, Alen Hrastnik, dr. med. vet., Marko Poletto, dr. med.
vet., Snježana Zrilić (zapisničarka), dr. med. vet., dr. sc. Saša Legen,
predsjednik Hrvatske veterinarske komore i dr. sc. Anđelko Gašpar,
tajnik Hrvatske veterinarske komore (član radnog predsjedništva i
ovjerovitelj zapisnika). Udruga je osnovana javnim glasovanjem,
jednoglasno, nakon čega je predložen i njen temeljni akt, Statut. U
međuvremenu je Statut dorađen, a Udruga se trenutno nalazi u procesu
registracije pri Registru udruga pri nadležnom tijelu državne uprave. Za
predsjednika udruge izabran je dr. sc. Dean Konjević, za dopredsjednika
doc. dr. sc. Hrvoje Lucić, za tajnika dr. sc. Anđelko Gašpar te za
blagajnicu Snježana Zrilić, dr. med. vet. Izabrani su i slijedeći članovi
Predsjedništva: dr. sc. Dean Konjević, doc. dr. sc. Hrvoje Lucić, doc. dr. sc.
Kristina Matković, prof. dr. sc. Marina Pavlak, prof. dr. sc. Goran Bačić,
dr. sc. Ivan Križek te mr. sc. Ivica Vujević, članovi Nadzornog
povjerenstva: dr. sc. Mirjana Mataušić Pišl, dr. sc. Saša Legen, prof. dr. sc.
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Tomislav Dobranić , naslovni profesor dr. sc. Željko Cvetnić te prof. dr.
sc. Alen Slavica (predsjednik) i članovi Suda časti: prof. dr. sc. Vesna
Gjurčević Kantura (predsjednica), prof. dr. sc. Josip Kos, prof. dr. sc.
Željko Grabarević, prof. dr. sc. Petar Džaja te Ivan Forgač, dr. med. vet.
Prema odluci osnivačke skupštine, Udrugu zastupaju predsjednik,
dopredsjednik i tajnik.
Prema Statutu, udruga je neprofitna pravna osoba. Njezini ciljevi i
zadaće su:
• povezivanje bivših studenata, diplomanata i prijatelja te
njegovanje ljubavi, odanosti i zahvalnosti prema Veterinarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištu u Zagrebu te općenito
hrvatskim sveučilištima, domovini Hrvatskoj i prijateljskim
zemljama u kojima žive Hrvati;
• promicanje ugleda Veterinarskog fakulteta kod nas i u svijetu;
• skrb za razvitak i napredak Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu;
• njegovanje i razvitak veterinarskog poziva i veterinarstva u cjelini;
• utjecaj na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja te
stajališta u svim bitnim pitanjima u veterinarstvu;
• promicanje ugleda struke;
• jačanje suradnje te stvaranje veza između diplomiranih studenata i
prijatelja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to:
povezivanjem u svjetsku akademsku mrežu razmjenom
informacija i usklađenim akcijama, okupljanjem članova na
stručnim, znanstvenim i društvenim sastancima, zatim
poticanjem i pomaganjem znanstvenih, razvojnih, stručnih,
izdavačkih i drugih projekata, pomaganjem u razmjeni nastavnika
i studenata te povezivanjem s iseljenim doktorima veterinarske
medicine diljem svijeta te uspostavom i razvitkom suradnje sa
sličnim udrugama kod nas i u svijetu.
Udruga je prvi puta predstavljena javnosti na Svečanoj sjednici
Veterinarskog fakulteta, u povodu njegovog 93. rođendana. Prve sekcije
udruge su glazbena i sportska sekcija te Klub prijatelja Veterinarskog
Fakulteta, koji organizira stručna i znanstvena predavanja naših članova
iz zemlje i inozemstva. Svi onu su osnovani i djelovali prije osnivanja
AMAC – VEF-a te mu se naknadno priključili. Posebno treba istaknuti
veliku aktivnost glazbene i sportske sekcije.

dr. sc. Dean Konjević, dipl. ECZM (WPH), predsjednik
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AMAC – SC
Udruga diplomanata Hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik: dr. sc. Dario Pavić
e-adresa: alumni@hrstud.hr
Godina osnivanja: 2013.
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu jedan su od najmlađih, ali i
jedna od najaktivnijih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Osnovani 1992.
godine, Hrvatski studiji nude preddiplomske i diplomske programe iz
filozofije, sociologije, hrvatske kulture, komunikacijskih znanosti,
psihologije, latinskog jezika, povijesti i obrazovnih znanosti, kao i
poslijediplomske doktorske programe iz filozofije, hrvatske kulture i
povijesti. U proteklih dvadeset godina gotovo tri tisuće studenata
diplomiralo je na Hrvatskim studijima, postajući aktivnim sudionicima
u javnom životu Hrvatske kao rukovoditelji, parlamentarni zastupnici,
novinari, profesori, poduzetnici, znanstvenici i drugi stručnjaci. Većina
njih izrazila je potrebu ostati u kontaktu sa svojim kolegama
diplomantima i volju pridonijeti svom matičnom fakultetu.
Odgovarajući na te potrebe, 2003. godine grupa diplomanata
Hrvatskih studija osnovala je Udrugu diplomanata Hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu, no nakon kratkog vremena Udruga je postala
neaktivna. Ovakva situacija potrajala je sve od 2013. godine, kada grupa
zaposlenika Hrvatskih studija, a ujedno i diplomanata tog fakulteta,
odlučuje revitalizirati rad Udruge s ciljem boljeg povezivanja rastućeg
broja diplomanata. Da bi postigla taj cilj, Udruga planira napraviti bazu
podataka svih diplomanata Hrvatskih studija, njihovog zaposlenja i
geografske prisutnosti. To će olakšati komunikaciju među
diplomantima, ali isto tako pružiti upravi Hrvatskih studija podatke o
budućim izgledima svojih studenata, omogućujući na taj način bolji
proces osiguranja kvalitete. Također, Udruga će promicati suradnju
između bivših i sadašnjih studenata kroz programe stažiranja,
gostujućih predavanja i društvenih događanja. Jedna od glavnih
aktivnosti Udruge bit će i prikupljanje sredstava za stipendiranje
darovitih studenata i njihovih projekata, kao i financijska pomoć
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studentima slabijeg materijalnog stanja. Konačno, cilj Udruge je i briga o
slici Hrvatskih studija u javnosti i jačanje zajedništva između svih aktera
povezanih s Hrvatskim studijima, prvenstveno između studenata,
diplomanata i svih zaposlenika Hrvatskih studija.
Predsjednik Udruge je dr. sc. Dario Pavić, viši asistent na Odjelu za
sociologiju, dopredsjednica je Ifigenija Račić, mag. nov., znanstvena
novakinja na Odjelu za komunikologiju, a tajnica je Iva Babić, prof. pov. i
knjižničarka u knjižnici Hrvatskih studija. Udruga zasad broji petnaest
članova.

dr. sc. Dario Pavić, predsjednik

AMAC SYDNEY INC
Association of alumni and friends of Croatian
Universities – Sydney chapter
Društvo bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta
– ogranak Sydney
Predsjednik: Ariana Joos
e-adresa: amacsydney@hotmail.com
Godina osnivanja: 1992.
Za razliku od ranijih godina, kada je AMAC Sydney inicirao,
organizirao i djelomično sponzorirao brojne izložbe, koncerte i
predavanja hrvatskih umjetnika i akademika, u ovom je razdoblju došlo
do stagnacije. Djelomično je tome razlog i ostarjelo članstvo – većina nas
je uključena od samog početka pred dvadeset godina, najstarija
generacija se već povukla iz aktivnosti, a odaziv mlađih vrlo je slab.
Glavni cilj koji smo si sada postavili jest da što aktivnije pokušamo
privući i zainteresirati mlađe članove šire hrvatske zajednice u Sydneyu
da se učlane i uključe u rad.
Međutim, iako nije bilo većih projekata, bili smo uključeni u
brojne djelatnosti i pružali potporu raznim događanjima. Za ilustraciju
navodimo sljedeće primjere.
Kada su Gudački kvartet Rucner i nekoliko plesača koji su
nastupali u Sydneyu na festivalu Short Sweet + Dance u travnju 2010.
morali neplanirano ostati još nekoliko dana jer je zbog erupcije vulkana
sav zračni promet bio obustavljen, dvije su ih obitelji ugostile, a oni su u
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znak zahvalnosti u prostranom domu jedne od obitelji održali prekrasan
koncert, na kojem je bilo prisutno mnogo gostiju i izvan hrvatske
zajednice. Nakon toga uprava AMAC-a dala je preporuku Ministarstvu
kulture RH da sponzorira putne troškove za gostovanje Gudačkog
kvarteta Rucner u Australiji sljedeće godine.
Za vrijeme održavanja Svjetskog prvenstva hokeja na ledu za žene
u Newcastleu u veljači 2011. intenzivno smo oglašavali gostovanje
hrvatske ekipe i okupili brojne navijače, čije im je bodrenje uvelike
pomoglo. U četiri dana produženog boravka u Sydneyu četiri su obitelji
ugostile deset članica ekipe (ostale su bile smještene u hostelu), a preko
jednog člana AMAC-a cijela je ekipa dobila vrlo povoljno autobus i
besplatnog turističkog vodiča za dva dana razgledavanja Sydneya i
okolice, uključujući najpoznatiju plažu i zoološki vrt s autohtonim
životinjama.
Prilikom sudjelovanja na Kongresu Međunarodnog udruženja
kolorista u Sydneyu prof. Ana Marija Grancaric s Tekstilno-tehnološkog
fakulteta uspjela je izdvojiti nešto slobodnog vremena i u hrvatskom
klubu, nakon večere i druženja s članovima AMAC-a, održati zanimljivo
predavanje o korištenju nanočestica aktiviranih prirodnih zeolita u
tekstilnom vlaknu za UV i antibakterijsku zaštitu i moguću terapiju.
Također nas je upoznala s aktivnostima AMCA TTF.
AMAC Sydney redovito sponzorira Hrvatski arhiv u Australiji,
osnovan u listopadu 2007. i podržava sve njihove akcije. Također svake
godine svečano uručuje novčanu nagradu i pohvalu Nikša Ciko Award
maturantu s najboljim rezultatom iz hrvatskog jezika u New South
Walesu.
Redovno obavještavamo članove o našim aktivnostima i o
kulturnim, umjetničkim i znanstvenim zbivanjima u koje su uključeni
naši članovi individualno, najčešće o izložbama naših članova
umjetnika.
Također obavještavamo članove i nastojimo doći u što većem broju
i privući i publiku izvan hrvatske zajednice na razna događanja i
gostovanja hrvatskih umjetnika najavljenih ili sponzoriranih preko
hrvatskog konzulata i drugih organizatora, primjerice nedavni koncert
pijanistice Inje Davidović na Glazbenom konzervatoriju u Sydneyu,
koncert Gudačkog kvarteta Rucner u katoličkoj crkvi u Waverleyu,
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hrvatski filmovi na Filmskom festivalu na Cockatoo Islandu, koncert
čelistice Ane Rucner u Punchbowlu i slično.
Valja naglasiti da mnogi članovi AMAC-a kroz svoju uspješnu
profesionalnu karijeru već godinama, pa i desetljećima, daju znatni
doprinos australskom akademskom, kulturnom i sportskom životu, te
na taj način posredno promiču i hrvatske vrijednosti.

Ariana Joos, predsjednica

ALMAE MATRIS ALUMNI CROATICAE
AMAC Midwest Chapter
ASSOCIATION OF ALUMNI AND FRIENDS OF
CROATIAN UNIVERSITIES
P.O.Box 46484
Chicago, IL 60646-0484
Predsjednik: Milivoj Pavletić
e-adresa: miki@auxanotravel.com
Godina osnivanja: 1990.
AMAC Midwest Chapter osnovan je u Michiganu u travnju 1990.
godine, s ciljem da se povežu alumni i prijatelji hrvatskih sveučilišta koji
žive u državama US Midwesta. Domovinski rat i potreba za pomoći
ubrzo su nas zbližili, pa su aktivnosti na našem području bile izvanredno
učinkovite. Nakon određenog vremena došlo je do smanjenja broja
članova i aktivnosti, pa je centrala naše organizacije 2007. godine
preselila u Chicago. Pod vodstvom predsjednice Vlaste Brusić Kaufman i
uz podršku aktivnog Boarda direktora, članstvo se je povećalo a i
aktivnosti su intenzivirane. Organizirana su mnoga interesantna i dobro
posjećena predavanja, sastanci članova, izleti, sponzorirane su aktivnosti
kao: Croatian – American Day in Chicago, svake godine u svibnju;
Croatian Cultural and Tourism day in Waren, MI; Organizacija dolaska i
gostovanja hrvatskih umjetnika.
Najznačajniji događaj u protekle 4 godine bila je proslava 20.
godišnjice osnivanja AMAC Midwest Chapter. Proslava je održana 15.
svibnja 2010. u Holiday Inn – Chicago Mart Plaza uz prisustvo oko 200
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članova, gostiju i uzvanika, gala večera sa programom i fund raising
aktivnostima. Svi smo bili ponosni na izvrsnu organizaciju od strane
naših članova BOD, Vesne Praljak, Ane Buzančić Peterčić, Snjezane
Franetović, uz svesrdnu podršku Darka Peterčića, Marine Pavletić, Ive
Vurdelje, Zdravka Praljka i ostalih članova.
U rujnu 2010., neki su članovi rukovodstva izrazili želju za
stankom, pa je izabrano novo rukovodstvo u sastavu: Milivoj Pavletić predsjednik, Ana Buzančić Peterčić - tajnica, Vlatka Puljić - blagajnica,
Darko Peterčić, Vjeko Hlede i Marina Pavletić, članovi Boarda direktora.
U studenom 2010., prisustvovali smo proslavi 20-te godišnjice
osnivanja AMCA Toronto Chapter i bili smo ugodno iznenađeni s
velikim brojem njihovih članova i dobrom organizacijom aktivnosti.
Imali smo prilike obaviti niz razgovora s kolegama iz Kanade i rektorom
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksom Bjelišem. U prosincu 2010.
pripremili smo i koordinirali 12-dnevnu turneju poznatog djevojačkog
zbora Zvjezdice pod vodstvom dirigenta Zdravka Šljivca sa sljedećim
nastupima : Navy Pier and St Jerome Croatian Church in Chicago , IL; St

Paul Croatian Church in Cleveland, OH; The Capitol Building in
Lansing, MI; gradonačelnik glavnog grada Michigana, koji je ugostio i
našu Konzularnu delegaciju, 14. prosinca je proglasio Danom Zvjezdica;
Basilica of St Adalbert and Forest hill Highschool in Grand Rapids, MI :
The last concert in New York je organizirao prof. Drago Bubalo.
Izvanredan uspjeh u promociji hrvatske kulture i nastup na TV
Fox chanel potvrdio je značaj i potrebu naših aktivnosti, ali istovremeno
i potrebu za odgovarajućim financiranjem takvih poduhvata.
Važno je naglasiti da ne možemo biti zadovoljni našim radom i
aktivnostima, jer nemamo dovoljno članova, a to je čini se problem kod
svih AMAC organizacija. Nove IT bazirane komunikacije nalažu nam da
se prilagodimo potrebama novih generacija. Naš AMAC Midwest
Chapter obuhvaća veliki teritorij Amerike i nije moguće češće
organizirati sastanke i osobno kontaktirati potencijalne članove, ali nam
možda Facebook i Linkedin mogu dati više podataka o našim ljudima
koji žive u SAD-u i trebat ćemo ih kontaktirati.
Uspješan rad Sabora žele svim kolegama članovi AMAC Midwest
Chapter-a.

Milivoj Pavletic, predsjednik
72

20 GODINA POSTOJANJA AMAC – UK
U nedjelju 12. svibnja 2013, proslavili smo 20 godina postojanja.
Bila je to prilika da se s ponosom sjetimo početnog entuzijazma,
ispunjenih ambicija sa stipendijama i nagradama, uspona i kriza, raznih
akcija i druženja tijekom godina. Izložena galerija slika nas je podsjetila
na mnoge prijatelje, koje već dugo nismo vidjeli, a i na one koje nažalost
više nikada nećemo vidjeti.
AMAC-UK je osnovan u svibnju 1993., na sastanku koji je privukao
oko 70 bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta. Od tada se
redovito sastajemo svake godine, drugu nedjelju u svibnju, u Oxfordu. U
studenom 1996. godine, AMAC-UK Educational Trust je registriran kao
dobrotvorna udruga. Tijekom godina, podrška AMAC-UK sveučilištima
u Hrvatskoj razvila se od inicijalnih (skromnih ali mnogobrojnih)
dodatnih stipendija talentiranim studentima u Hrvatskoj, do današnjeg
programa gdje AMAC-UK svake godine raspisuje natječaj i dodjeljuje
godišnje nagrade za znanstvene ili studentske projekte, koji svojim
sadržajem ili provedbom povezuju Hrvatsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Nagradni fond AMAC-UK se stvara iz članarine, donacija i prihoda od
organizacije dobrotvornih akcija, priredbi i koncerata.
Godišnje nagrade AMAC-UK dodijeljene su za razna znanstvena
područja – 1995. Aleksandra Fučić (Biomedicina), 1996. Dragan Poljak
(Tehničke znanosti), 1997. Gordana Lipovac-Vrkljan (Društvene
znanosti), 2000. Janoš Terzić (Biomedicina), 2003. Zora Zakanj
(Pedijatrija), 2004. Jelena Bošnjak (Biomedicina), 2005. Ljiljana Meyer
(Biomedicina), 2006. Marina Boban (Neurologija), 2007. Tatjana
Goranović (Anesteziologija), 2008./2009. Tomislav Bilić (Arheologija) /
Vanja Vasiljev Marchesi (Biomedicina) / Mario Depicolzuane (Grafika) /
Damjan Pelc (Fizika) / Ana Rendulić (Edukacija), 2009./10. Dario Ivić
(Fitopatologija) / Ivan Gobin (Biomedicina) / Sabina Barbis
(Arhitektura/Grafički Dizajn) 2010./2011. Helena Tomas (Arheologija) /
Marko Pavić (Fizika) / Nataša Bokan (Sociologija) / Nenad Suvak
(Matematika), 2011./2012. Tamara Alkharis (Medicina) / Danijel
Grahovac (Matematika), 2012./2013. Mia Bašic (Pravo) / Ivan Kraus
(Građevinarstvo) / Martina Bogeljić-Patekar (Medicina) / Una Smailović
(Medicina) / Neven Jovanović(Filologija) / Diana Ilić(Medicina)

73

Od 1997. AMAC-UK organizira i godišnja predavanja, gdje
odabrana tema predavanja obrađuje manje poznate veze između
Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva. Održana se sljedeća predavanja
1997. Nino Margetić, SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, JUČER, DANAS,
SUTRA; 1998. Mira Malović-Yeeles, SVEUČILIŠTE U ZADRU, JUČER,
DANAS, SUTRA; 1999. Vlado Jamnicky, ROBERT ADAM, ARHITEKT;
2000. Bojan Bujić, JOSEPH HAYDN IZMEĐU ZAGREBA I OXFORDA;
2001. Sonia Wild Bićanić, CROATIA I HAVE KNOWN; 2002. Flora
Turner, DJELA HRVATSKIH MAJSTORA OD LONDONA DO
HRVATSKE; 2003. Malcolm Hardy, BRITISH INVOLVEMENT IN
ADRIATIC DURING NAPOLEONIC WARS; 2004. Vlado Pavlinić,
UTJECAJ NOVINARA NA HRVATSKI JEZIK; 2005. Malcolm Hardy,
THE BRITISH NAVY, RIJEKA AND A. L. ADAMIĆ; 2006. Sir Nicholas
Jackson, THE TRAVELS AND EXPLORATIONS OF CROATIA BY THE
ENGLISH ARCHITECT SIR THOMAS G. JACKSON; 2007. Sonia Wild
Bićanić, BRITISH TRAVELLERS IN CROATIA 1757-1935.; 2008. Celia
Hawksworth, MARIJA JURIĆ ZAGORKA; 2009. Mark Thompson,
WHITE WAR – LIFE AND DEATH ON THE ITALIAN FRONT 1915 –
1919.; 2010. Lady Aurelia Young, OSCAR NEMON, MY FATHER; 2011.
Nenad Bićanić, JOSIP RUÐER BOŠKOVIĆ; 2012. Miljenko Smokvina,
ROBERT WHITEHEAD, ENGLISH ENGINEER, INVENTOR OF
RIJEKA’S TORPEDO; 2013. Ivan Grdešić, HRVATSKA I EU.
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Snimka sa predavanja veleposlanika Dr Ivana Grdešića na jubilarnom sastanku AMACUK u St Anne’s College, Oxford, 12. svibnja 2013.

Dodatne informacije mogu se naći na web stranici www.amacuk.net

Nenad Bićanić, Mira Malović-Yeeles
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Najljepše zahvaljujemo donatorima
koji su pomogli u organizaciji Sabora:

Grad Zagreb

Rektorat Sveučilišta u Zagrebu

Agronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i
računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
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Fakultet prometnih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu

Muzička akademija
Sveučilišta u Zagrebu

AMAC Deutschland – e.V.
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