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uvodnik

Poštovani čitatelji, dragi alumni,
s velikim zadovoljstvom uredništvo Glasnika predaje
ovaj broj u vaše ruke u nadi da ćete ga s isto tako velikim zadovoljstvom i pozornošću čitati. Ispriku zbog
kašnjenja pronaći ćete u promjeni vizualnog identiteta
časopisa, ali i u sadržaju, posebice ako čitajući zastanete i zamislite se o onome što ste pročitali. Dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvoje
Gold, na inicijativu člana Uredništva Maria Šafrana i
molbu Predsjedništva Saveza ustupio nam je profesionalnog grafičkog urednika Antu Kulušića, što je odmah
uočljivo na svim stranicama Glasnika. No, prošećimo
našim uobičajenim rubrikama i upoznajmo se ukratko
sa sadržajem priloga!
Sveučilište je prošlu jesen izabralo novu upravu. Na
naslovnici je stoga prizor s inauguracije novoga rektora nakon svečane predaje insignija. Ispred Bukovčevog zastora sjede članovi Senata, a s desne strane petoro prorektora (dok se na slici ne vidi šesti prorektor
Mladen Janjanin koji izvodi Chopinovu Polonezu u
A-duru, op.40). Na središnjem mjestu stoje bivši rektor Aleksa Bjeliš i novi rektor Damir Boras. Program
rada te nastupni govor rektora Borasa objavljeni su na

mrežnim stranicama sveučilišta, a o stručnom životnom putu rektora Damira Borasa mogli smo pročitati u
mnogim tiskovinama i intervjuima, pa stoga ovdje donosimo samo ono namijenjeno alumnima Sveučilišta u
Zagrebu - obraćanje novog rektora i kratke životopise
novoimenovanih prorektora.
Pod naslovom „Alumni Sveučilišta u Zagrebu” naša
tajnica Paula Pavletić je ukratko prepričala Izvješće
koje je Savez alumni udruga predao, zajedno s Izvješćem o djelovanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu, novoj upravi. Nadamo se brzoj skorašnjoj reakciji i novim
idejama rektorskog kolegija.
Sveučilište je 2014. obilježilo nekoliko važnih obljetnica na koje podsjećamo naše drage alumne uz molbu da
povijest i baštinu sveučilišta ne zaborave i da je prenose na mlađe generacije.
Brojne fakultetske alumni udruge te AMCA-Toronto i
AMAC Deutschland e.V. poslali su zanimljivosti i aktivnosti svojih društava.
Prođemo li najljepšim trgom u Zagrebu upast će nam
u oči nova moderna ljepotica – zgrada Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prošećite navečer kad se
prostor osvijetli - zadivit će vas prizor! Saznajte više o
tom projektu u ovom broju.
U rubrici „Istaknuti alumni” predstavljamo uspješnog
alumna Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
člana AMAMUZ-a, u svijetu poznatog ortopeda akademika Marka Pećinu. Čestitamo na prestižnoj nagradi!
Na kraju donosimo važnije vijesti sa Sveučilišta u Zagrebu u periodu od ljeta do kraja 2014. godine o kojima
smatramo da naša Alma mater treba informirati svoje
alumne.
Vaša Jasna Mencer

NAJAVA IZVANREDNE SKUPŠTINE AMAC SAVEZA
Najavljujemo održavanje izvanredne skupštine Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, koja će se održati u petak, 3. srpnja 2015. u Zagrebu. Osnovni razlog sazivanja ove izvanredne skupštine je usklađivanje Statuta Saveza s novim Zakonom o udrugama.
Sve ovlaštene predstavnike alumni udruga u zemlji i svijetu molimo da u svojim kalendarima rezerviraju vrijeme za ovaj susret. Nadamo se vašem odazivu i veselimo ponovnom susretu!
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riječ rektora

Dragi alumni i prijatelji Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. sc. DAMIR BORAS
rektor Sveučilišta u Zagrebu
Rođen je 1951. u Zagrebu. Završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1970., a diplomirao 1974. na
Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije. Doktorirao je 1998.
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
pri Odsjeku za informacijske znanosti. Od 2011. redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za
informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dekansku dužnost obavljao je
od ak. god. 2009./2010. do 2013./2014. Na dužnost
rektora Sveučilišta u Zagrebu izabran je 15. travnja
2014. Bio je predstojnik i utemeljitelj Katedre za
leksikografiju i enciklopediku pri Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obnašao je više dužnosti, između
ostaloga, bio je prvi pomoćnik ravnatelja za informatizaciju i znanstvenu suradnju Leksikografskog
zavoda Miroslav Krleža, član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbora za informiranje,
informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, član
Radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za primjenu rezultata državne mature
za upis na visoka učilišta, član radne skupine za
pregovore s EU-om za poglavlje “25 Znanost i istraživanje” i dr. Njegov znanstveni rad vezan je uz područje informacijskih i komunikacijskih znanosti,
programiranje, računalnu obradu teksta i jezika,
leksikografiju i enciklopedistiku. Prvi je i aktualni
predsjednik Udruge bivših studenata Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovane 2011.

posebna mi je čast obratiti Vam se na početku mojega
rektorskog mandata i pozdraviti Vas u ime nove uprave Sveučilišta u Zagrebu.
Prošlo je 25 godina od kada je donesena odluka o osnivanju Društva bivših studenata i prijatelja Sveučilišta
u Zagrebu s ciljem promicanja njegova ugleda i dobrobiti te promicanja hrvatske kulture i jezika. U ovom
razdoblju brojni su članovi naše akademske zajednice
svojim doprinosima i zalaganjem poticali ideju i filozofiju alumna. Zajedničkim radom tijekom godina, pri
fakultetima Sveučilišta u Zagrebu osnovana je 21 udruga alumna koja okuplja svoje bivše studente te 13 udruga alumna koje su utemeljili nekadašnji članovi našega
sveučilišta koji žive i djeluju izvan zemlje.
Iako je koncepcija alumna – bivših studenata i članova sveučilišta – znatno više raširena u Americi nego u
Europi, posljednjih godina sve veći broj europskih sveučilišta razvija tu ideju te nastoji raznim aktivnostima
svoje bivše studente povezati sa svojom Alma mater.
Uz želju da bivši studenti ostanu povezani s institucijom u kojoj su proveli svoje najljepše mladenačke dane
i u kojoj su stekli visoku naobrazbu i životni poziv, ali
i brojne prijatelje, sveučilišne udruge alumna svoje
članove sve više potiču na filantropsko i donatorsko
djelovanje radi promicanja društveno odgovornoga
ponašanja. Istim je putem krenulo i naše sveučilište,
što u godinama koje su pred nama treba dodatno osnaživati, poticati i razvijati.
Sveučilište u Zagrebu, kao jedno od najstarijih sveučilišta u ovome dijelu Europe, koje u svojemu sastavu
objedinjava sva znanstvena područja, može snažno
utjecati na poticanje pozitivnih promjena u našemu
društvu. Želimo da Sveučilište u Zagrebu svoje znanje,
kreativnost i inovativnost kroz različite projekte i inicijative stavi na raspolaganje široj zajednici, u čemu
nam mogu pomoći naši bivši studenti, danas uspješni
pojedinci u raznim područjima. Uvjeren sam da zajedničkim inicijativama možemo pomoći društvu te istovremeno poticati prepoznavanje znanosti i visokog
obrazovanja kao temelja gospodarskoga i društvenoga
razvoja Hrvatske. Povezivanje sa svjetskim centrima
izvrsnosti i gospodarskim sektorom, razvoj studijskih
programa i povezivanje studenta s budućim poslodavcima te prikupljanje financijskih sredstava u svrhu
stipendiranja najizvrsnijih studenata samo su neke od
inicijativa koje bismo trebali dalje zajednički razvijati.
Ističući da snaga i ugled našega sveučilišta leže i u
uspješnosti naših alumna, koji su njegovi ambasadori
u zemlji i inozemstvu, potičem sve nas na daljnje povezivanje i jačanje komunikacije i partnerskih odnosa između alumna i našega sveučilišta. Vjerujem da zajedničkim djelovanjem možemo doprinijeti pozitivnim
promjenama u visokoobrazovnom sustavu i društvu u
cjelini.
Vaš rektor Damir Boras
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prof. dr. sc. ANTE ČOVIĆ
prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj
i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. IVANA ČUKOVIĆ-BAGIĆ
prorektorica za studente, studije i upravljanje
kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Rođen je 1949. u Splitu. Na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1975. filozofiju
i latinski jezik. Godine 1976. završio je poslijediplomski tečaj Ethik und Gesellschaftstheorie na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije
u Dubrovniku, a doktorsku disertaciju obranio je
1989. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1993. predstojnik je Katedre za etiku, a
od 2010. pročelnik Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od njegovog
osnivanja 2006., voditelj je Referalnog centra za
bioetiku u jugoistočnoj Europi. Obnašao je brojne
dužnosti, između ostaloga, bio je ministar znanosti, tehnologije i informatike u Vladi demokratskog jedinstva Republike Hrvatske (1991.-1992.),
potpredsjednik Bioetičkog povjerenstva Vlade
Republike Hrvatske za praćenje genetski modificiranih organizama (2000.-2003.) te član Vijeća
za GMO Vlade Republike Hrvatske (2008.-2013.).
Član je Hrvatskog filozofskog društva u kojem je
obnašao dužnost tajnika, a zatim i predsjednika.
Jedan je od osnivača Kluba hrvatskih humboldtovaca te Hrvatskog bioetičkog društva. Dobitnik je
Spomenice domovinskog rata (1993.), Povelje Hrvatskoga sabora za izniman doprinos u stvaranju
samostalne i suverene Hrvatske (2010.), Nagrade
Grada Zagreba za znanost (2014.) te drugih nagrada i priznanja. Bio je glavni i odgovorni urednik
nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa.

Diplomirala je 1990. godine na Stomatološkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je magistrirala 1993. te doktorirala 1999. Specijalistički
ispit iz dječje i preventivne stomatologije položila je 1997., a titula primarijusa dodijeljena joj je
2013. Redovita je profesorica u Zavodu za dječju i
preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i djelatnica Klinike za
stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
Odlukom Županijskog suda u Zagrebu stalni je
sudski vještak za stomatologiju od 2011. Dužnost
prodekanice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu za poslijediplomske specijalističke studije obnašala je od 2007. do 2014. Bila je posebno
aktivna u ostvarivanju suradnje između Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Sudjelovala je
u izradi smjernica za edukaciju iz područja dječje
stomatologije, kao i kliničkih smjernica za rad s
djecom, pri Europskoj akademiji dječje stomatologije (European Academy of Paediatric Dentistry). Bila
je aktivna u radu uprave i različitih odbora i povjerenstava Stomatološkog fakulteta, a bila je članica
i nekoliko povjerenstava i odbora na Sveučilištu u
Zagrebu i pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. Još kao studentica nagrađena je s pet Rektorovih nagrada za najbolje studentske radove.
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red. prof. art. MLADEN JANJANIN
prorektor za umjetničko područje i međunarodni
položaj Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. MILOŠ JUDAŠ
prorektor za znanost, međuinstitucijsku
i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

Rođen je 1962. u Vinkovcima. Diplomirao je klavir na Royal College of Music u Londonu sa samo
19 godina kao najmlađi diplomant u povijesti ove
institucije. Završio je poslijediplomski studij klavira na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Surađivao je s brojnim istaknutim svjetskim
umjetnicima i pedagozima, a posebno je značajna
njegova profesionalna suradnja s britanskim orguljašem i pijanistom Wayneom Marshallom s kojim
već dugo godina uspješno nastupa. Bio je prodekan za međunarodnu suradnju i informatiku (od
2001.) te dekan Muzičke akademije Sveučilišta u
Zagrebu u dva mandata. Začetnik je suradnje triju umjetničkih akademija Sveučilišta u Zagrebu,
čime je osnažen utjecaj umjetničkog područja na
razini Sveučilišta te obogaćen kulturni život Grada
Zagreba. Obnašao je funkciju člana Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture Republike
Hrvatske, bio je CMU koordinator pri CARNet-u,
2009. imenovan je članom Matičnog odbora za
umjetnost pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja
i sporta, a odlukom Sabora Republike Hrvatske u
listopadu 2011. imenovan je članom Nacionalnog
vijeća za znanost. Dobitnik je brojnih nagrada i
priznanja. Dao je poseban doprinos u realizaciji
projekta izgradnje nove zgrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Rođen je 1961. u Petrinji. U Zagrebu je završio Klasičnu gimnaziju te Medicinski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu (1984.), na kojem je zaposlen od 1985.
Redoviti je profesor Medicinskog fakulteta u trajnom zvanju od 2012. Njegovo je uže područje rada
razvojna neurobiologija i neuroanatomija ljudskog
mozga te evolucijska i usporedbena neuroanatomija. Bio je prodekan za znanost Medicinskog fakulteta u pet mandata, direktor Hrvatskog instituta za istraživanje mozga (1998.- 2000.), pročelnik
Odsjeka za razvojnu neuroznanost (od 1999.) te
član brojnih drugih fakultetskih odbora i povjerenstava. Također, sudjelovao je u redu više sveučilišnih odbora i povjerenstava. Član je upravnih i
organizacijskih tijela vodećih europskih i svjetskih
organizacija u području neuroznanosti. U njegovoj
biografiji posebno se ističe velik doprinos tijekom
Domovinskog rata: bio je liječnik dragovoljac Domovinskog rata i član Glavnog sanitetskog stožera
RH (1991.- 1995.). Dobitnik je više nagrada i priznanja, između ostaloga, Spomenice Domovinskog rata (1994.), Posebne pohvale Predsjednika
Republike Hrvatske (1994.), Reda hrvatskog trolista (1997.) te Državne nagrade za znanost (2012.).
Suosnivač je Hrvatskog društva za neuroznanost te
član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 2008.). Vrlo je aktivan u promidžbi neuroznanosti, posebno u organizaciji manifestacije
Tjedan mozga u Hrvatskoj.
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prof. dr. sc. TONĆI LAZIBAT
prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu
Rođen je 1965. u Dubrovniku. Diplomirao je na
Sveučilištu u Splitu, na Fakultetu za turizam i
vanjsku trgovinu u Dubrovniku 1990. Magistrirao
je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993., a doktorirao na Ekonomskom fakultetu
Sveučilišta u Mostaru 1996. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 2000.
Redoviti je profesor u trajnom zvanju od 2012.
Dodatnim usavršavanjem 2003. stječe kvalifikaciju menadžera kvalitete i ovlaštenog predavača za
sustave kvalitete prema obrazovnoj shemi Europske organizacije za kvalitetu (EOQ) te auditora za
sustave upravljanja kvalitetom 2010. Bio je dekan
Ekonomskog fakulteta (2010.-2014.), pročelnik
Katedre za trgovinu (2006.-2010.), voditelj stručnog studija Ekonomskog fakulteta (2004.-2008.),
predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom
Sveučilišta u Zagrebu (2007.-2009.) i dr. Bio je
predsjednik upravnog vijeća Kliničkog bolničkog
centra Zagreb (2010.-2013.), predsjednik upravnog
vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (2010.-2012.), predsjednik upravnog vijeća
Kliničkog bolničkog centra Dubrava (2012.-2013.),
član nadzornog odbora Zagrebačke burze (2010.2011.) te Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske
agencije. Certificirani je stručnjak vanjske nezavisne periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima. Član je Udruženja EAIR
(The European Higher Education Society), Hrvatskog
društva menadžera kvalitete, Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Hrvatska) i Međunarodnog registra certificiranih auditora (IRCA).
4

prof. dr. sc. MILJENKO ŠIMPRAGA
prorektor za inovacije, transfer tehnologije
i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu
Rođen je 1958. u Šibeniku. Diplomirao je 1983. na
Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
na kojem je i doktorirao 1993. Obnašao je dužnost
pomoćnika dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za komunikacije 2004. i 2005.,
te u razdoblju od 2011. do 2014. Predstojnik je Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2008. Jedan je
od osnivača Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske. Dobitnik je Državne
nagrade za znanost za 2001. godinu za popularizaciju i promidžbu znanosti, posebno u području
biomedicinskih znanosti, grana veterina, te više
drugih nagrada i priznanja. Od 1994. do 2005. kao
urednik i producent surađivao je na HRT-u, OTVu, Radiju 101 i Hrvatskom katoličkom radiju, a kao
autor pokrenuo je više televizijskih i radijskih emisija. Obnašao je bojne dužnosti, između ostaloga,
bio je član nacionalnoga Savjeta za financiranje
znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, član
Vijeća za obrazovanja odraslih, član državnog Povjerenstva za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i dr. Od 2003. bavi
se inovacijama i transferom tehnologije, aktivan
je suradnik Udruge inovatora Hrvatske, a 2008.
utemeljio je međunarodni sajam ideja, inovacija,
novih tehnologija i proizvoda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji Agro ARCA.
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izvješće o alumni djelatnostima

Alumni Sveučilišta u Zagrebu

(Izvješće o radu Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu)
Snaga alumna
Alma mater (majka hraniteljica ili odgojiteljica)
sinonim je za sveučilište, koje svojim alumnima
(alumnus, -a,-um, a. koji prima hranu, dakle hranjenik ili štićenik) uz struku daje i pogled na svijet
te red etičke, moralne i duhovne vrijednosti.
Razvoj alumni aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu trebao bi se voditi primjerom zemalja s alumni
tradicijom gdje je motivacija alumna (uz poštovanje i zahvalnost ustanovi u kojoj su proveli najljepše dane svoje mladosti, stekli visoku naobrazbu,
mnoge prijatelje i životni poziv) i jedan praktičan
razlog – rangiranje sveučilišta. Tako diploma stečena na visoko rangiranom sveučilištu predstavlja ozbiljnu, nekad i presudnu ulogu pri prijavi za
dobro plaćeno mjesto ili visoku poziciju u upravljanju, politici i biznisu. Bivšim studentima stoga
je itekako stalo da njihovo sveučilište zadrži visoku razinu koja je, ako je moguće, stalno u porastu,
znajući da će im to otvoriti vrata prijavi za posao,
projekt ili poduzetnički poduhvat.
Nažalost, naše društvo još nije svjesno takvih mehanizama, a ulaskom u jedinstveni europski prostor naši su alumni suočeni sa činjenicom da se
prednost daje mnogima koji dolaze sa svjetski afirmiranih i s bivšim studentima dobro povezanih
sveučilišta.
Stoga je potrebno nastaviti razvijati svijest akademske zajednice o značaju i ulozi alumna u razvoju Sveučilišta!
Broj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

Dosadašnji razvoj
Razvoj svijesti o važnosti povezivanja s alumnima i
razvoj alumni aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu
započet je 1989. donošenjem Odluke o osnivanju
Društva bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u
Zagrebu sa svrhom povezivanja bivših studenata
i diplomanata, kao i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, radi promicanja ugleda i dobrobiti Sveučilišta
te promicanja hrvatske kulture i jezika. Godine
2005. osnovan je Savez AMAC/AMCA (Almae Matris Croaticae Alumni) društava bivših studenata i
prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, kao krovne organizacije svih udruga koje djeluju u zemlji i u inozemstvu. Iako u svojem nazivu AMAC sadržava
riječ „Craoticae“, radi se o alumni udrugama vezanim uz Sveučilište u Zagrebu, a ne uz sva hrvatska
sveučilišta kako naziv sugerira. Stoga se u skladu
sa zaključkom s posljednjeg Sabora izrađuje novi
Statut u kojem će naziv biti preciznije definiran.
Trenutno je osnovana 21 alumni udruga pri sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, te 13 alumni udruga
u svijetu. Neke od tih udruga su više, a neke pak
manje aktivne, što većinom ovisi o angažmanu
jednog ili dva pojedinca - volontera. Ipak, valja
istaknuti da je u posljednje četiri godine osnovano 8 novih udruga pri sastavnicama, što pokazuje jačanje interesa za alumni teme na Sveučilištu.
Posebno nas raduju rezultati suradnje s udrugama
osnovanim u svijetu od kojih ističemo onu s AMCA
Toronto koja je rezultirala pokretanjem kolegija
hrvatskog jezika i kulture na Sveučilištu u Toron-
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izvješće o alumni djelatnostima
tu, a na kojem predaju profesori s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Kako postići napredak?
Stvaranjem jake komunikacijske mreže sa što većim brojem alumna, posebice istaknutim alumnima, povećavamo mogućnosti za razvoj Sveučilišta
u Zagrebu. Bivši studenti mogu nam pomoći na
mnogo načina: promovirati ime Sveučilišta u svijetu; povezati Sveučilište sa svjetskim centrima
izvrsnosti u kojima djeluju ili su na neki drugi način s njima povezani; povezati Sveučilište sa gospodarskim sektorom u smislu razvoja studijskih
programa i povezivanja studenata sa budućim
poslodavcima, ali i kao s mogućim donatorima
Zaklade; pomoći realizaciji zajedničkih projekata;
posredovati u pribavljanju značajnih sredstava za
stipendiranje studenata te za redovite i izvanredne
aktivnosti Sveučilišta.
Smatramo da napredak Sveučilišta kojeg smatramo centralnim čimbenikom razvoja zemlje i hrvatskog društva u cjelini možemo postići usredotočujući se na sljedeće aktivnosti:
■■ Razviti svijest akademske zajednice o značaju i
ulozi alumna u razvoju Sveučilišta
Kontinuirano provoditi aktivnosti kojima potičemo naše alumne na poštovanje i zahvalnost prema Sveučilištu na kojem su proveli najljepše dane
svoje mladosti te stekli brojne prijatelje, a koje ih
je formiralo kao osobu te dalo potrebna znanja i
ostale pretpostavke za razvoj uspješne karijere.
Potrebno je razviti svijest kod alumna da razvoj i
ugled sveučilišta na kojem su stekli svoju diplomu
često ima presudnu ulogu pri razvoju njihove karijere. Isto tako, potrebno je razviti svijest o važnosti
održavanja kontakata s alumnima kod akademske
zajednice ističući da alumni svojim uspjehom i
kontaktima značajno pomažu razvoju ugleda i aktivnosti Sveučilišta.
■■ Nastaviti djelovati u skladu s misijom AMAC
Saveza
Savez AMAC/AMCA udruga bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu od svojeg osnutka djeluje u skladu s misijom:
▪▪ širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni
ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog
ponašanja;
▪▪ širenje ugleda i promoviranje imena Sveučilišta;
▪▪ povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti alumna svojoj Alma Mater;
▪▪ poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumna;
▪▪ jačanje veza između matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih studenata, kao i njihovih
prijatelja u zemlji i svijetu;
▪▪ štićenje zajedničkih interesa Alma Mater i
alumna.
■■ Ispuniti pretpostavke za uspješno djelovanje i
razvoj alumni aktivnosti
▪▪ Na Rektoratu je od 2003. godine bila zaposlena
osoba koja je vodila brigu o alumni aktivnostima
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na Sveučilištu, ali je odlaskom u mirovinu u kolovozu 2011. godine to radno mjesto privremeno prepušteno razvoju drugog sveučilišnog segmenta, a
MZOS je odobrio otvaranje novog radnog mjesta
na pola radnog vremena za potrebe tajnice AMACa koja je 1. veljače 2012. započela s radom. Ona ima
sljedeća zaduženja: daje podršku sastavnicama
AMAC Saveza pri osnivanju novih alumni udruga
na sastavnicama, priprema sjednice Predsjedništva Saveza i vodi brigu o provedbi njihovih zaključaka, priprema izvješća, priprema članke i sudjeluje u uređivanju Glasnika Saveza, informira alumne
o događanjima na Sveučilištu, održava mrežnu
podstranicu za alumne, organizira događanja na
Rektoratu u kojima sudjeluju alumni, pomaže razvoju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu te po potrebi
obavlja i druge poslove. Smatramo da jedna osoba
na pola radnog vremena ne zadovoljava potrebe
dovoljne za ispunjavanje svih zadanih ciljeva i ne
može kvalitetno doprinijeti planiranom razvoju
alumni aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Stoga
je hitno potrebno zaposliti još jednu osobu kako bi
se većina planiranih aktivnosti mogla i provoditi,
jer na ovakav način nije moguć razvoj i napredak,
već samo održavanje postojećeg stanja.
▪▪ Trenutno na Sveučilištu u Zagrebu ne postoji
ured/tijelo koji brine i pruži podršku alumnima
koji nisu članovi neke od AMAC udruga, a baš oni
čine veći dio naše alumni zajednice. Stoga je potrebno na svim sastavnicama organizirati alumni
urede/tijela koji će brinuti i pružati podršku svim
svojim završenim studentima, kao i sveučilišni
Alumni ured pri Rektoratu koji, u smislu umrežavanja i smjernica za djelovanje, treba pružati podršku tim uredima.
▪▪ Alumni ured je potrebno čvršće povezati sa službama Rektorata koje mogu pomoći u realizaciji ciljeva Sveučilišta:
▪▪ s Uredom za odnose s javnošću: trenutno uredništvo AMAC Saveza priprema „Glasnik“ koji
pokriva važnije novosti sa Sveučilišta i alumni
udruga, intervjue s uglednim alumnima te ostale teme koje mogu zanimati naše alumne, te je
u ovom trenutku jedina tiskovina (naklada 800
kom.) koja promovira Sveučilište u Zagrebu u
cjelini. Suradnja s Uredom trebala bi biti vezana
uz pripremanje tiskanih i elektroničkih vijesti
koje bi se redovito distribuirale alumnima;
▪▪ sa Zakladom Sveučilišta u Zagrebu u smislu razvoja komunikacijskih kanala s alumnima koji su
potencijalni donatori sredstava za rad Zaklade;
▪▪ sa Centrom za savjetovanje i pružanje podrške
studentima u smislu povezivanja s alumnima iz
gospodarskog sektora koji mogu dati informacije
o potrebama tržišta vezano uz studijske programe te omogućiti studentima da uspostave direktnu vezu s budućim poslodavcima, ali i poslodavcima da odaberu buduće zaposlenike za vrijeme
njihovog studiranja te im, ukoliko je potrebno,
putem Zaklade financiraju studij ili dodatnu
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edukaciju što je na obostranu korist;
▪▪ Pojedine alumni udruge su uz podršku čelnika
matičnih fakulteta osigurale prostor za sastajanje
svojih članova. Budući da su ti prostori namijenjeni okupljanju alumna tih udruga, u cilju razvoja
svijesti o pripadnosti sveučilištu potrebno je na
razini sveučilišta osigurati prostor za sastajanje i
druženje manjih skupina alumna.
▪▪ Pronaći načine za financiranje alumni djelatnosti na sveučilištu što je djelomično moguće putem
Zaklade Sveučilišta u Zagrebu čije je postojanje i
svrha prije svega vezana uz alumne. Pozitivni su
pomaci u tom smjeru već postignuti.
■■ Poticati osnivanje novih alumni udruga i
povećavati brojnost aktivnih alumna
▪▪ Čestim kontaktima Predsjedništva Saveza s čelnicima sastavnica te potencijalnim alumni-koordinatorima, posebice na onima gdje nisu organizirane alumni udruge, promovirati alumni
filozofiju te motivirati na pokretanje alumni aktivnosti na svojoj sastavnici.
▪▪ Pojedine sastavnice studentima uručuju pristupnicu fakultetskoj alumni udruzi prigodom dodjele svjedodžbe prvostupnika/diplome/doktorata, ako ranije nije uručena.
■■ Organizirati što više kontakata među
alumnima uz poticanje filantropskog i
donatorskog ponašanja
Organizacija socijalnih kontakata i povezivanje
s alumnima svim dostupnim komunikacijskim
kanalima (tzv. friends-raising) preduvjet je za povezivanje alumna sa Zakladom Sveučilišta u Zagrebu i prikupljanje donacija (tzv. funds-raising).
Na Sveučilištu se već godinama uspješno provode
neke aktivnosti u cilju društvenog okupljanja i
umrežavanja:
▪▪ Pojedina alumni društva uspješno organiziraju
druženja zabavnog, sportskog i umjetničkog karaktera, znanstveno popularna i stručna predavanja, okrugli stolovi, predstavljanje istaknutih
članova alumna, izleti, koncerti, aukcije, prijeme, tematske večeri na koje se pozivaju svi alumni Sveučilišta u Zagrebu (friends-raising).
▪▪ Proveden je pilot-projekt dodjeljivanja e-adrese
s jedinstvenom domenom ime.prezime@alumni.
unizg.hr na 5 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
Potrebno je stvoriti preduvjete za provođenje
projekta na svim sastavnicama i odrediti zadužene osobe za alumni aktivnosti i povezivanje
sa studentskim službama koje provode provjeru
diploma. Taj projekt u kojem aktivno sudjeluje i
Sveučilišni računski centar, omogućit će čvršće
povezivanje alumna našeg Sveučilišta.

Mjere za provedbu ciljeva – ukratko:
▪▪ Zaposliti jednu profesionalnu osobu u Alumni
uredu;
▪▪ Organizirati sveučilišni Alumni ured na Rektoratu i Alumni urede na sastavnicama u kojima
rade profesionalne osobe;
▪▪ Budući Alumni ured povezati sa službama Rektorata koje mogu pomoći u realizaciji ciljeva te
jačanju alumni djelatnosti na sveučilištu, posebice s Uredom za odnose s javnošću, Zakladom
Sveučilišta u Zagrebu i Centrom za savjetovanje
i pružanje podrške studentima;
▪▪ Osigurati preduvjete za provođenje projekta dodjele e-adresa s jedinstvenom domenom ime.prezime@alumni.unizg.hr na svim sastavnicama;
▪▪ Osigurati prostor za sastajanje alumna na razini
Sveučilišta;
▪▪ Pronaći načine za financiranje alumni djelatnosti;
▪▪ Dovršiti izradu novog Statuta Saveza u skladu sa
zaključkom s posljednjeg Sabora te ga uskladiti s
novim Zakonom o udrugama RH;
▪▪ Intenzivno raditi na svim mehanizmima koji
našem sveučilištu mogu pomoći na putu prema
izvrsnosti.
Prednosti:
▪▪ Iskustvo, znanje i postojanje nekoliko dobro
uhodanih AMAC društava i entuzijastičnih volontera, u nas i u svijetu;
▪▪ Svijest pojedinaca o važnosti alumni djelovanja
koji mogu svoj entuzijazam prenijeti upravljačkim tijelima radi stvaranja preduvjeta za razvoj
alumni aktivnosti na sveučilištu u cjelini i osobnim angažmanom pomoći uspostavi kontakata
sa istaknutim alumnima.
Prijetnje:
▪▪ Nerazumijevanje važnosti razvoja alumni djelatnosti i time slaba podrška fakultetskih uprava i
uprave sveučilišta u logističkom i financijskom
smislu;
▪▪ Slaba motiviranost i inertnost sredine prema
uvođenju novina i promjena onemogućuju brži
napredak;
▪▪ Nepovoljna gospodarska i socijalna situacija u
zemlji i svijetu;
▪▪ Rad u alumni udrugama je volonterski i iz tog
razloga se odvija sporadično, ovisno o entuzijazmu, zainteresiranosti i slobodnom vremenu volontera. Potrebna je formiranje i profesionalizacija alumni ureda.
Pripremila
Paula Pavletić, tajnica AMAC-a

Pred Sveučilištem u Zagrebu, jednim od najstarijih, najvećih i po izvrsnosti u mnogim područjima istaknutom sveučilištu, stoje brojni izazovi i očekivanja društva. Prije svega se to odnosi na pronalaženje načina i puteva prema daljnjem razvoju, a time i pozicioniranju Sveučilišta i naše domovine Hrvatske u
europskom prostoru. Najsnažnija pokretačka snaga na putu Sveučilišta u Zagrebu prema izvrsnosti su
njegovi alumni i prijatelji – pokrenimo se!
Broj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.
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sveučilište u zagrebu (1669. - 1874. - 2014.)

Sveučilište u Zagrebu
1669. – 1874. – 2014.
Sveučilište u Zagrebu obilježilo je 2014. godine
dvije značajne obljetnice, 345 godina od utemeljenja uz Dan Sveučilišta 3. studenoga i 140 godina od
osnutka modernoga sveučilišta 19. listopada. Valja
naglasiti, prvi oblici visokoškolske nastave javljaju
se 1607. godine u krilu isusovačke gimnazije. Teološki studij započeo je 1633. osnutkom posebne
katedre za moralno bogoslovlje. Kolegijski kroničar bilježi 6. studenoga 1662. početak filozofskog
tečaja, u ono vrijeme temelja svakog sveučilišnog
studija pa se ta godina uzima kao početak visokoškolske nastave u Zagrebu. Više od 350 godina kontinuirane visokoškolske nastave na prvi se pogled
ne čini se tako dugo jer znamo da povijest prvih
europskih sveučilišta seže u jedanaesto i dvanaesto
stoljeće. Uoči li se povijesni položaj Hrvatske, zadivljuju početni napori za utemeljenje našega najstarijeg sveučilišta s neprekinutim djelovanjem u
ovom dijelu Europe.

Prva i zadnja stranica Leopoldove
diplome od 23. rujna 1669. godine,
Hrvatski državni arhiv u Zagrebu

Dana 23. rujna 1669., sedam godina kasnije, na
molbu rektora Akademije Filipa Kaušića, car i kralj
Leopold I. priznaje status i povlastice sveučilišne
ustanove Isusovačkoj akademiji (Academia Zagrabiensis) u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu.
Godinu 1669. stoga Sveučilište u Zagrebu uzima
kao godinu utemeljenja. Uslijedile su dvije teške
8

godine, Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan uhićeni su u Beču 1670. i smaknuti u travnju 1671. što je
zasigurno odgodilo saborsko priznanje povlastice.
Na molbu isusovaca, Sabor hrvatskoga kraljevstva
potvrdio je privilegij tek 3. studenoga 1671. pa Sveučilište u Zagrebu obilježava taj dan kao Dan Sveučilišta (Dies academicus).
Akademija ostaje u rukama Isusovačkog reda više
od jednog stoljeća do 1773. godine kada papa Klement XIV. ukida red, a biskup Josip Galjuf zamjenjuje isusovce svjetovnim svećenicima. Unatoč
nepriznavanju akademskih naslova i časti rad na
Akademiji je nastavljen – održavaju se javne obrane teza. Godine 1776. odlukom carice Marije Terezije utemeljena je Kraljevska akademija znanosti
(Regia scientiarum academia) sa studijima teologije
filozofije i prava. Akademija u Zagrebu u svakoj
fazi svojega neprekidnoga djelovanja, iako su se
organizacijski oblici mijenjali, ostaje najvišom našom školskom ustanovom.
Car Josip II. premješta 1784. studij teologije na zagrebačko sjemenište, tzv. crnu školu. Profesorski
zbor uputio je 1790. predstavku Saboru za osnivanje sveučilišta sa povlasticama kralja Leopolda.
Godine 1800. bilo je 228 slušača, Zagreb je te godine imao 7000 stanovnika. Svi predmeti predavani
su latinskim jezikom, posebna katedra hrvatskoga
jezika utemeljna je 1846., a od 1849. hrvatski je nastavni jezik. S Ilirskim pokretom ponovno se 1835.
pokreće pitanje otvaranja sveučilišta.
Novom školskom reformom iz 1850. godine filozofski studij se ukida, dekretom je prenesen na gimnaziju pa na Akademiji ostaje samo pravni studij
s nazivom Kraljevska pravoslovna akademija (Regia academia iuris). Bila je to jedina visokoškolska
ustanova do 1874. Visokoškolska nastava u Zagrebu očuvala se u složenim društvenim uvjetima i
previranjima zahvaljujući u prvom redu darovitim i iznimnim pojedincima, rektorima odnosno
upraviteljima. Od 1607. do 1874. tu dužnost obavljalo je ukupno sedamdesetak vrhunski obrazova-
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nih uglednika onoga doba, danas već pomalo, no
neopravdano zaboravljenih.
Hrvatski sabor na poticaj biskupa Josipa Jurja Strossmayera, donio je 1861. zakonski članak o sveučilištu te ga uputio vladaru. Uslijedile su nove predstavke. Sabor je opetovao zahtjev caru prilikom
njegova boravka u Zagrebu u ožujku 1869.
Zakonski članak sabora kraljevina Dalmacije Hrvatske
i Slavonije od 5. siečnja 1874. ob ustrojstvu sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu potvrđen je sankcijom
vladara, svečano je to objavio ban Ivan Mažuranić. Time je, pet godina nakon potpisa zakonskoga
članka u Budimu i mukotrpnoga djelovanja niza
zaslužnih građana otvoren put osnutku modernoga sveučilišta. Sveučilište je trebalo imati četiri
fakulteta – Bogoslovni, Pravni, Mudroslovni i Liječnički. Prva dva već su postojala. Bogoslovni u
okviru sjemeništa, a Pravni u okviru Pravoslovne
akademije. Mudroslovni je imao filozofičko-historički odjel, a od 1876. matematičko-prirodoslovni
odjel, dok je osnivanje Liječničkog fakulteta bilo
odgođeno. U prigodi proslave 140. godišnjice od
osnutka modernoga sveučilišta, 17. listopada 2014.
u 12 sati Filozofski fakultet je tako proslavio i svoj
dan.

Zlatna kovana spomen medalja osnutka Sveučilišta
1874. godine promjera 45 mm, Arheološki muzej u
Zagrebu i Arhiva Sveučilišta u Zagrebu

Od travnja do kolovoza 1874. imenovani su prvi
profesori, a u rujnu dekani i prodekani. Početkom listopada profesorski zbor izabrao je rektora
dr. Matiju Mesića i prorektora dr. Kostu Vojnovića. U ime vladara, ban Ivan Mažuranić svečano je
19. listopada 1874. otvorio Sveučilište. Istoga dana
obavljena je inauguracija rektora Mesića. Svečanosti su trajale tri dana, bio je to izuzetan nacionalni
događaj. Spomenica svečanog otvaranja s potpisima uglednika, profesora i studenata čuva se u
Hrvatskom državnom arhivu među najvrjednijim
dokumentima. Prvo predavanje održao je 28. listopada profesor slavenske filologije dr. Lavoslav
Geitler. Na Sveučilištu je studiralo 205 redovitih
studenata (7 na Bogoslovnom, 175 na Pravoslovnodržavoslovnom i 23 na Mudroslovnom) pod vodstvom 25 profesora, knjižničara i propovjednika.
Izvanredni studenti (njih 85) slušali su predavanja
no nisu mogli završiti studij. U to vrijeme Zagreb
broji oko 28.000 stanovnika na području Gornjega
grada i užeg središta Donjega grada. Bogoslovni fakultet bio je smješten na Kaptolu, Pravoslovno-drBroj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

žavoslovni i Mudroslovni u zgradi gimnazije s nadograđenim drugim katom, a korišteni su i drugi
gornjogradski prostori.

Rektor dr. Matija Mesić

O smještaju Sveučilišta raspravljalo se u siječnju
1874., a time se bavilo i javno mnijenje. Već tada,
kao najbolje rješenje predložena je velika zemaljska zgrada, tada tvornica duhana, projektirana za
bolnicu sredinom 19. stoljeća, nikada privedena
svrsi. Sveučilište tada nije moglo planirati i sagraditi svoju zgradu kao u većini srednjoeuropskih
centara, ali je neželjenu bolnicu, tada tvornicu
duhana, uspješno pretvorilo u središnju nacionalnu ustanovu. Put je bio iscrpljujući i dugotrajan
ali i najuspješniji onodobni pothvat. Useljenje u
zgradu, danas ponos Zagreba, bilo je u studenome
1882., a njeni su obrisi zaštitni znak i simbol Sveučilišta u Zagrebu.
U 140 godina djelovanja, od 1874. do danas, Sveučilište bilježi 81 profesora na dužnosti rektora
i jednu rektoricu. Njihova imena ugrađena su u
povijest Sveučilišta, a svakako i u znanstvena postignuća Hrvata. Tome je odala priznanje i gradska
vlast kada je imenima znanstvenika i zaslužnih
građana na dužnosti rektora imenovala 25 ulica,
odnosno stuba.
Pregled dugogodišnje povijesti svjedoči da je naše
sveučilište uvijek bilo europsko, što nastavlja i danas sa svoje 33 sastavnice. Sva stremljenja usmjerena su prema višem mjestu izvrsnosti u europskim i
svjetskim mjerilima.
Nastojmo to ostvariti do 2019. godine, do za sve
nas prevažne obljetnice – 350 godina od utemeljenja Sveučilišta i 145 godina od osnutka modernoga sveučilišta. Godine 2017. bit će 100 godina Medicinskoga fakulteta, a 2019. tehničkih fakulteta.
Pred nama su godišnjice za koje se valja pripremiti
i potaknuti članove naše Alma Mater na djelovanje
usmjereno primjerenom obilježavanju tih važnih
obljetnica.
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Održana Izborna skupština AMAC-FSC-a
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera
Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
AMAC - FSC
e-adresa: amac-fsc@fpz.hr
www.fpz.hr/amac-fsc
Sedma po redu, Izborna skupština Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta
prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu (AMAC
– FSC) održana je 23. listopada 2014. Na Skupštini
je sudjelovalo 60-tak članova i gostiju, a organizacijski je Skupština realizirana u dva dijela:
U prvom dijelu Skupštine održani su izbori za operativne funkcije AMAC-FSC-a.
Tijekom drugog dijela Skupštine članovi i gosti
imali su priliku čuti dva stručna predavanja pod
nazivom:
▪▪ Uspostava institucije Revizora cestovne sigurnosti, predavač dr. sc. Marko Šoštarić,
▪▪ Monetizacija hrvatskih autocesta, predavač prof.
dr. sc. Ljubo Jurčić.
Na mandat od iduće dvije godine izabrano je novo/
staro rukovodstvo Udruge s predsjednikom prof.
dr. sc. Mariom Šafranom. Planovi rada Udruge
vezani su za već ustaljene aktivnosti organizacije
međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja „Znanost i razvitak prometa” ZIRP 2015.Trinaesto po redu, znanstveno-stručno savjetovanje
ZIRP 2015 fokusirano je na uvijek aktualnu temu
suradnje znanstveno-nastavnih institucija i gospodarstva. U kojoj mjeri, te koliko dobro surađuju gospodarski subjekti i znanstveno-nastavne
institucije otvoreno je pitanje, a ZIRP 2015 ponudit će odgovor na ovaj važan segment aktivnosti.

Predsjednik AMAC FSC-a Mario Šafran
govori o budućem radu Udruge

Svakodnevna praksa pokazuje brojne pozitivne
primjere suradnje, uz primjetan prostor za unaprjeđenja i daljnji razvoj zajedničkih projekata
znanstveno-nastavnih institucija i gospodarskih
subjekata. Daljnje aktivnosti Udruge usmjerene
su na razvoj male burze ponude i potražnje radnih
mjesta, u domeni prometne struke, koja je aktivna
na web stranicama Udruge. S upravom Fakulteta
prometnih znanosti dogovaraju se donacije knjiga
koje bi se poklonile studentima, budućim alumnima, kako bi mogli imati uspješnije studijske dane.
Zaključno, rukovodstvo Udruge si je odredilo zadatke, za koje smatra da ih želi i može ispuniti.
Mario Šafran, predsjednik AMAC FSC-a

Prvi kongres Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske

Organizacijski odbor Kongresa

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske ove godine organizirala je svoj prvi
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kongres, koji je trajao ukupno tri dana, od 17. do
19. listopada 2014. godine. Kongres je bio isključivo u organizaciji studenata Farmaceutsko - biokemijskog fakulteta u Zagrebu i studija farmacije
u Splitu. Osim sto pedeset studenata farmacije i
medicinske biokemije iz Zagreba, gosti su nam
bili kolege iz Splita, Slovenije, Crne Gore, Srbije i
Makedonije, sveukupno sedamnaest stranih studenata. Počasne gošće bile su Svetlana Kolundžić,
predsjednica naše europske udruge EPSAe (European Pharmceutical Students’ Association), te Parand Akhavan, predsjednica naše svjetske udruge
IPSFa (International Pharmaceutical Students’
Federation). Pozvali smo i predstavnike udruga s
Medicinskog te Stomatološkog fakulteta koji su se
također rado odazvali.
Odlučili smo se organizirati ovakav skup jer smo
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htjeli pokrenuti neke nove ideje među kolegama
studentima, a i kako bismo proslavili 20 godina
aktivnog rada CPSA-e. Tako je prvi dan Kongresa
bio posvećen proslavi 20. godišnjice kojoj su prisustvovali predstavnici Fakulteta, farmaceutskih
industrija, vodećih institucija iz farmaceutskih i
medicinsko – biokemijskih znanosti (Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora,
Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Agencija za lijekove i medicinske proizvode...). Velika nam je čast što su se mnogi
bivši predsjednici i predsjednice Udruge odazvali
pozivu, a posebno što je i sam gospodin Ranko Antun Pezelj, prvi predsjednik Udruge i njezin utemeljitelj, došao te tako uveličao proslavu.
Druga dva dana su bila edukacijska i sastojala su se
od predavanja i radionica.
Tema kongresa je bila Dodaci prehrani i samoliječenje. Na tu smo se temu odlučili jer je vrlo aktualna i sveprisutna u medijima i svakodnevici. Neki
od predavača su bili profesori s Fakulteta, dok su
drugi bili stručnjaci iz polja farmaceutske industrije i zakonske regulative.
Osim izuzetno zanimljivih predavanja, tu su bile
i razne radionice koje su se temeljile većinom na
treninzima komunikacijskih vještina, učenju prve
pomoći te doktorskim primjerima iz prakse. Uz
predavanja i radionice održali smo i panel diskusi-

ju na kojoj su studenti imali priliku raspravljati sa
stručnjacima o temi kongresa.

Panel diskusija

Kongres smo akreditirali za Lifelong certificate,
međunarodni certifikat kojim se potiče cjeloživotno učenje i nadograđivanje studenata.
Zaključno bih rekla da je zanimanje studenata za
Kongres bilo vrlo veliko, a i predavači su pozdravili
ideju. U interesu nam je nastaviti s organizacijom
ovakvih edukacijskih skupova kako bismo ukazali
kolegama studentima na potrebu za edukacijom i
izvan kurikuluma studija.
Petra Neralić
Predsjednica CPSAe za akademsku godinu 2013./2014.

Aktivnosti Hrvatske udruge diplomiranih studenata
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, AMCA-ERF
U kratkom vremenu postojanja, Hrvatska udruga
diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta predstavljena je na izbornom
Saboru kao dio sveučilišne obitelji. Ovaj događaj,
nakon osnivačke skupštine održane 2010. a potom i izborne 2013. predstavlja stvarni početak
za ostvarivanje razvojne projekcije naše Udruge
usmjerene na širenje svijesti o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog ponašanjanaših alumna.
Tijekom 2014. godine ostvarili smo nekoliko aktivnosti usmjerenih na stvaranje baze podataka o
našem članstvu, popularizaciji edukacijsko-rehabilitacijske znanosti (Alumni dani), akciju potpore stanovništvu u poplavom opustošenoj istočnoj
Hrvatskoj, promociju nove generacije studenata.
Značajno je istaknuti kako smo ove godine prošli
kroz postupak reakreditacije pri čemu je Povjerenstvo u sastavu prof. Linda Watson, prof. Claire
Cameron, prof. Annete Leonhardt, prof. Goran
Livazović te studentica Ivana Roguljić istaknulo
potrebu poboljšanja komunikacije Visokog učilišta i AMCA-e. Zanimanja za koja osposobljava naš
Fakultet još uvijek su deficitarna a stopa nezapoBroj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

slenih je nestabilna „...radi čega postoji potreba za
provjeravanjem potreba tržišta rada te u skladu
s tim korigirati studijske programe“ (iz izvješća
Stručnog povjerenstva, 2014). Temeljem nalaza
predložene su inicijative za promjene ugrađene u
Akcijski plan Fakulteta te godišnji program Udruge studenata za 2015.godinu.
Na dne. 12.12.2014. Hrvatska udruga diplomiranih
studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
AMCA-ERF broji 104 člana, svi iz vrlo različitih generacija studiranja ali objedinjeni oko ideje sustavnog informiranja i povezivanja u području očuvanja identiteta struke. Uvidom u kratke biografije
članstva vidljive su raznolike profesionalne karijere: od sveučilišnih profesora, ravnatelja ustanova u
sustavu obrazovanja i socijalne skrbi do pozicioniranih djelatnika u vrtićima, školama, centrima za
odgoj i obrazovanje, zdrastvenim ustanovama, sudovima, c entrima za socijalnu skrb, istraživačkim
centrima, udrugama, te privatnoj praksi.
U 2014. Udruga diplomiraniranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta ostvarila je
aktivnosti kako slijedi.
Vrlo važan međunarodni susret ostvaren je putem
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Kongresa studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pod imenom ERFUSS (ERF u suradnji s...), održan je u vremenu od 11.-13. travnja
2014. Kongres je okupio više od 300 studenata iz
Hrvatske i inozemstva (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija). U organizaciji kongresa sudjelovali su studenti sva tri
studijska programa (Rehabilitacija, Logopedija,
Socijalna pedagogija), sve pod pokroviteljstvom
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i AMCAERF-a. Važno je istaknuti kako je ovaj Kongres,već
11. u slijedu, samo još jedan od brojnih pokazatelja
rada naših studenta prema kojima su prepoznati
na Zagrebačkom sveučilištu. Lijepo vrijeme i mladenačko okruženje, uz odabir zanimljivih tema
plenarnih izlaganja te iskustvenih radionica, prikazane su nove spoznaje te vještine oblikovanja i
njihove primjene u području ranih intervencija,
poučavanja, suradnje, timskog rada, a sve u radu
s djecom, mladima s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom. Završne evaluacije jasno su
pokazale kako i koliko su naši studenti u potpunosti opravdali visoka očekivanja gostiju iz zemalja
okruženja.
U svibnju ove godine „za samo treptaj oka“ studenti i nastavnici Fakulteta organizirali su tihu
humanitarnu akciju prikupljanja dragocjenih
proizvoda (odjeća, hrana i igračke za djecu, trajni
prehrambeni proizvodi, voda). Na boce negazira-

ne vode studenti su crtali i ispisivali lijepe i tople
poruke kako bi barem na trenutak humanom blagošću dotaknuli stanovnike naselja Gunja, Rajevo selo... Studenti su brzo povezali organizacijske
konce (od brojeva telefona do organizacije prijevoza) i u samo tjedan dana prikupljanja dostavili
priloge obiteljima u potrebi.

Potopljene kuće u Gunji

Studentice sortiraju
prikupljene proizvode

Posebnu smo pažnju posvetili odabiru tema pod
nazivom „Alumni dani“. Ova manifestacija dobila
je svoje značajno mjesto prigodom obilježavanja
rođendana Fakulteta. Naši mladi alumni/e, priznati stručnjaci u području Edukacijske rehabilitacije, Logopedije te Socijalne pedagogije u dva su
dana prikazali najnovije stručne teme i probleme
kojima se uspješno ili inovativno bave u zadnjih
godinu dana. Odabrane radionice bile su namijenjene mentorima studenata i vanjskim suradnicima Fakulteta, naravno za sva tri studijska programa (tablica 1. Prikaz tema i predavača).

Tablica 1. Prikaz tema i predavača
LOGOPEDIJA

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Utorak
15.04.2014.

Voditelj radionice:
Dr. sc. Zdravko Kolundžić,
Naslov radionice:
Videofluoroskopija gutanja u
logopedskoj dijagnostici i terapiji
disfagija

Voditeljica radionice:
Dr. sc. Ana Katušić
Naslov radionice:
Neurološka muzikoterapija: Znanost
i klinička praksa

Voditeljica radionice:
Martina Barić, prof. soc. ped.
Naslov radionice:
Penološka rehabilitacija – teorija
i praksa

Srijeda
16.04.2014

Voditeljica radionice:
Mirjana Lasan, prof. logoped
Naslov radionice:
Holistički pristup mucanju

Voditeljice radionice:
Alemka Bašić, prof. reh.
Sanda Vrljičak, prof. reh.
Naslov radionice:
Bajka za djecu s autizmom

Voditeljica radionice:
Sanja Orešković, prof. soc. ped.
Naslov radionice:
Uloga menadžera u profesionalnom
identitetu socijalnog pedagoga

U lipnju i prosincu ove akademske godine održane su promocije novih generacija studenata. Tom
prigodom studentima su pored diploma magistra
struke dodijeljene i pristupnice za prijem u članstvo Udruge.

Što i kako u 2015?
Na kraju kalendarske godine održali smo sastanak članova Predsjedništa i Nadzornog odbora sa
ciljem pripreme godišnje Skupštine te izrade programa rada za 2015. Temeljem ostvarenih aktivnosti, izvješća reakreditacijskog Povjerenstva i naše
misije ciljevi Udruge zasigurno uključuju i još će
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snažnije poticati suradnju između bivših studenata i matičnog Fakulteta. U razdoblju koje je pred
nama planiramo izraditi web bilten s informacijama o značajnim alumnima i događanjima u struci,
boljem povezivanju sa strukovnim udruženjima i
Komorom edukacijskih rehabilitatora radi potreba zapošljavanja, cjeloživotnom obrazovanju... A
prije svega u travnju 2015. planiramo generacijska
okupljanja naših bivših studenata, ponajprije prvih generacija. U 2015. želimo organizirati i neke
nove znastveno-stručne trenutke te jedan poseban
izlet negdje u Lijepoj našoj.
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Dan Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC)
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pri kojem djeluje Znanstvenoistraživački centar za tekstil (Textile Science Research Centre – TSRC), uz potporu AMCA TTF, 16.
rujna 2014. po prvi puta je održan Dan TSRC-a u
Tehničkom muzeju u Zagrebu.
Ovom prigodom je široj javnosti predstavljen
istraživački potencijal i popularizirana je tekstilna znanost kroz temu Tekstil - bitan životni suputnik i moćni zaštitnik. Tema je predstavljena u
prijepodnevnim satima kroz predavanja u maloj
dvorani Tehničkog muzeja i TSRC promenadu u
poslijepodnevnim satima, kada su sudionici mogli
pogledati dio znanstvene opreme kojom raspolaže
TSRC na lokaciji Savska 16/zgrada 9. U okviru promenade organizirane su interesantne prezentacijske radionice povezivanja tradicije i suvremene
tekstilne znanosti.
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Bischof govorila je o
razvoju Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (TTF-a) prema smjernicama u skladu
s ERA (Europski istraživački prostorom). Istaknula
je da je TTF vodeća znanstveno-istraživačka institucija u području tekstilne tehnologije s tradicijom dužom od 50 godina postojanja tijekom koje
su ostvareni brojni znanstveno-istraživački i tehnologijski projekti koji su rezultirali značajnim
unapređenjima i inovacijama na području materijala i tehnoloških procesa. TTF je vodeća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu po broju patenata. U
dosadašnjem radu TSRC je uspostavio nacionalnu
i internacionalnu mrežu suradnih institucija, a
njegove aktivnosti su usklađene s razvojnom strategijom Europskog istraživačkog prostora.
Voditeljica HRZZ projekta Advanced textile materials by targeted surface modification - 9967
ADVANCETEX je kroz temu Napredni tekstilni
materijali predstavila projekt, pri čemu je ukazala
da razvoj naprednih tekstilnih materijala zahtijeva specifična znanja o vlaknima/materijalima,
naprednim tehnologijama (uključujući biotehnologiju i nanotehnologiju). Četverogodišnji rad na
ovoj problematici će okupiti istraživače iz područja tekstilne tehnologije i medicine.
Broj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

Zanimljivo predavanje na temu Harry Potter –
znanstvena fantastika u ormaru održala je izv.
prof. dr. sc. Edita Vujasinović u koautorstvu s Marijanom Pavunc, mag. text. techn, pri čemu je istakla
da ulaskom u 21. stoljeće riječ tekstil dobiva novu
paradigmu. Novi materijali i suvremene tehnologije omogućile su da tradicionalni tekstil poprimi
karakteristiku pametnog i/ili inteligentnog i na taj
način znanstvenu fantastiku nekad, danas stvarnost, dovede u naš ormar.
Zorana Kovačević, dipl. inž. je kroz predavanje
SEM – big brother u znanosti je dala vrlo temeljiti pregled znanstvenih istraživanja gdje je skenirajuća elektronska mikroskopija primijenjena
kao učinkovita karakterizaciji tekstilnih materijala i kompozitnih struktura, degradacije i površinskih promjena materijala uvjetovanih novim
tehnologijama.
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar i prof. dr. sc.
Đurđica Parac-Osterman u predavanju Fizika i
tekstil – čarobni tonaliteti boja su istaknule specifičnosti međudjelovanja tekstilne površine i svjetla. Istaknuto je i objašnjeno kako se instrumentalnim metodama i objektivnim vrednovanjem boje,
mogu predvidjeti promjene karakteristika boje s
promjenom strukturnih karakteristika površine.
Doc. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac prezentirala je
temu Tekstil kao moćni zaštitnik u koautorstvu s
prof. emerit. Dragom Katović i doc. dr. sc. Andreom Katović. Kroz izlaganje su prezentirani mehanizmi ciljane modifikacije u svrhu dobivanja
materijala višefunkcionalnih zaštitnih svojstava,
potrebnih u zaštiti života i u različitim granama
ljudske djelatnosti.
Doc. dr. sc. Anica Hursa Šajatović i prof. dr. sc.
Zvonko Dragčević su u predavanju Odjeća u akcidentnim situacijama predstavili zaštitnu odjeću i
istaknuli tehničke zahtjeve. Porastom terorističkih napada i ugroza, spasioci i vatrogasci mogu
biti izloženi djelovanju kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih agenasa, te im je za siguran
rad potrebna odgovarajuća zaštitna odjeća, obuća
i oprema.
Doc. dr. sc. Anita Tarbuk i prof. emerit. Ana Ma-
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rija Grancarić predavanjem Moć fluorescencije u
estetici i zaštiti su rastumačile optičke i zaštitne
fenomene koji se postižu primjenom optičkih bjelila. Ovi bezbojni ili slabo obojenih fluorescentni
spojevi koji imaju sposobnost apsorpcije UV-A zračenja i emitiranja u plavom dijelu spektra osiguravaju višestruke efekte, primjerice visoku bjelinu
materijala i izvrsna zaštita od UV zračenja.
Mudrost termalnog manekena u inteligentnoj
odjeći predstavili su izv. prof. dr. sc. Snježana Firšt
Rogale i prof. dr. sc. Dubravko Rogale. U predavanju su istakli svoj rad na razvoju opreme, termalnog manekena i sustava mjerenja termičkih svojstava inteligentne odjeće za koje su dobili brojna
priznanja i prestižne nagrade za inovativnost u
Hrvatskoj i inozemstvu.
Prof. dr. sc. Tanja Pušić i prof. emerit. Ivo Soljačić
izložili su temu Wellness – realnost i predviđanje. Tekstilna znanost je pronašla interes, izazov i
mogućnost istraživanja u wellness konceptu kroz
primjenu brojnih supstanci u proizvodnji i doradi tekstilnih materijala. Prikazana su istraživanja
materijala obrađenih mikrokapsulama, te svrsishodnost metode potencijala strujanja u identifikaciji otpuštanja mikrokapsula tijekom pranja.
Doc. dr. sc. Ružica Brunšek, prof. dr. sc. Maja Andrassy i prof. dr. sc. Jasminka Butorac predstavile
su Obnovljive hrvatske sirovine - made in Croatia.
Prirodni resursi, lan, konoplja, brnistra i vuna se

mogu ubrojiti među strateške tekstilne sirovine
u Hrvatskoj, a obnavljanje njihove proizvodnje
može rezultirati primjenom u tekstilnoj industriji
(odjeća i/ili tehnički tekstil) ili drugih industrijama (prehrambena ili medicina).
Prirodna bojila predstavile su doc. dr. sc. Ana Sutlović i prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman.
Svijest o važnosti ekologije i očuvanju baštine u
području tekstilstva svakako je povezana s primjenom prirodnih bojila. Međutim, bez obzira na bogatstvo tradicije, ljepotu tonova, pozitivan učinak
na zdravlje, prirodna tekstilna bojila se još uvijek
„bore“ za svoje mjesto. Važno je naglasiti da se danas prirodna bojila dobivaju iz otpadnih ili iz obnovljivih izvora i svakako predstavljaju veliki ekonomsko-turistički i humano-ekološki doprinos u
području tekstila.
Sredstva za pranje iz prirode predstavili su dr. sc.
Tihana Dekanić, prof. dr. sc. Tanja Pušić i prof.
emerit. Ivo Soljačić. U izlaganju su dani odgovori
na pitanja: Da li plodovi drveća Sapindus Mukorossi koji obiluju saponinima mogu biti kvalitetno
sredstvo za pranje u širokoj primjeni? Da li ovo idealno sredstvo po načelima „zelene kemije“ ispunjava očekivanja korisnika? Koliki interes znanstvenika pobuđuje i ima li svrhovitosti provoditi
interdisciplinarna istraživanja?
Tanja Pušić
Voditeljica TSRC i članica Predsjedništva AMCA TTF

AMAC-RGNF suorganizator 95. godišnjice
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
RGN fakultet ove je godine obilježio niz značajnih
obljetnica, među kojima su 95. obljetnica utemeljenja Stolice i zavoda za mineralogiju i geologiju
na Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi u Zagrebu
i 50. obljetnica utemeljenja Rudarsko-geološkonaftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U organizaciju obilježavanja tih važnih događaja uključila
se i alumni udruga AMAC-RGNF.

Organiziran je posjet predstavnika fakulteta, studentskih udruga, alumni udruge, kompanije INA
te Sveučilišta u Zagrebu jednoj od najljepših baroknih crkvi u Hrvatskoj, crkvi sv. Marije Snježne
u Belcu. Crkva je svoj današnji oblik dobila u XVIII. stoljeću, kada je izrađeno pet raskošnih oltara,
među njima i oltar sv. Barbare, zaštitnice rudara i
opasnih zanimanja.

Posjet crkvi sv. Marije Snježne u Belcu
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Na inicijativu pok. biskupa mons. Marka Culeja, uz sponzorstvo Ine, obnova crkve započela je
1994. godine. Prvo je obnovljen oltar sv. Barbare, a
obnova je u potpunosti završena 2010. godine. Posjet Belcu bila je izvanredna prilika za povezivanje
Sveučilišta u Zagrebu, RGN fakulteta i studenata s
tvrtkama u kojima rade bivši studenti, kao i prilika
da pokažemo koliko se Fakultet zalaže za očuvanje
tradicije i povijesti naših struka.

Predavanje Želimira Šikonje

U tjednu obilježavanja obljetnice Fakulteta članovi alumni udruge aktivno su se uključili u održavanje predavanja namijenjenihstudentima i široj

javnosti, koja su bila vezana uz aktualne teme iz
područja geologije i naftnog inženjerstva. Među
ostalima, predavanja su održali profesor emeritus
Darko Mayer, gospodin Davor Štern i gospodin Želimir Šikonja, izvršni direktor kompanije INA.
Obilježavanje obljetnice završeno je tradicionalnom rudarskom manifestacijom „Skok preko
kože”, svečanom ceremonijom primanja studenata rudarstva, geologije i naftnog rudarstva u rudarski stalež.Nekada su davno mladi rudari nakon
uspješno položenog ispita dokazivali spretnost i
odvažnost skokom preko rudarskog okna. Kako
su okna razvitkom tehnike postajala sve šira, nije
ih bilo moguće preskočiti te se umjesto toga uveo
skok preko kože, odnosno kožne rudarske pregače koja je neophodni dio radnog odijela rudara u
jami. Prvi „Skok preko kože” u Hrvatskoj održan
je 1939.g. u Zagrebu povodom osnivanja odjela za
rudarstvo i metalurgiju. Manifestaciju organizira udruga SRETNO! čiji su članovi sadašnji i bivši
studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te
članovi udruge AMAC-RGNF koji čuvanjem tradicije RGN fakulteta afirmiraju struke koje fakultet obrazuje te promiču njihovu ulogu i mjesto u
društvu.
Davor Štern
Predsjednik, AMAC-RGNF

AMACIZ -uskoro obilježavanje25. obljetnice
U prošlom je broju Glasnika detaljno opisana aktivnost AMACIZ-a, Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija Sveučilišta u Zagrebu. Ovdje navodimo samo najvažnije aktivnosti provedene u proteklih 6 mjeseci i najavljujemo obilježavanje 25. obljetnice Društva.

Članovi AZ „Vladimir Prelog” u Livnu,
ispred spomenika Kralju Tomislavu
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izvješća alumni udruga
Akademski zbor VladimirPrelog, je prije ljeta ove
godine imao nekoliko nastupa: Natjecanje zborova
u Zagrebu, Festa choralis zagrabiensis 2014, te gostovanje u Livnu (BiH). Zbor je na poziv gvardijana
Franjevačkog samostana u Livnu, sudjelovao na
svečanim misama uoči i na blagdan sv. Petra i Pavla, koji je glavna svečanost u tom kraju. Prve večeri
zbor je održao i dodatni koncert u dvorani Franjevačkog muzeja. I mise i koncert bili su jako dobro
posjećeni, tako da je zbor čulo i doživjelo više stotina slušatelja.
Zbor se nakon ljetne stanke počeo pripremati za
svoj godišnji koncert koji će se održati u nedjelju
8. ožujka 2015. u HGZ-u. Program koncerta mnoge
će iznenaditi, a posebnost je što će pojedini članovi
zbora nastupiti i kao novootkriveni solisti. Poželimo im uspjeha u njihovom debitantskom nastupu.
Likovna sekcija AMACIZ-a je od 15. lipnja do 2. srpnja izlagala u Galeriji „U predvorju” u Mihanovićevoj 12 (sjedište Hrvatskih željeznica). Sudjelovali
su i na redovitoj godišnjoj likovnoj koloniji Centra
za kulturu i informacije Maksimir. Kolonija je bila
humanitarnog karaktera. Održane su i dvije izložbe u jesen ove godine. Prva je bila u prostoru Doma
specijalne policije na Trgu žrtava fašizma, od 14. listopada do 10. studenoga. U studenom je održana
godišnja smotra amatera grada Zagreba u Galeriji
Kristofor Stanković Staregradske vijećnice. Priređena je i izložba u Galeriji AMACIZ na FKIT-u, u
povodu 95. godišnjice fakulteta.

đunarodne projekte u kojima sudjeluju i djelatnici
FKIT-a:
▪▪ Prof. dr. sc. Velizar Stanković, Sveučilište u Beogradu, Tehnički fakultet Bor: „Uklanjanje iona
teških metala iz otpadnihvoda”;
▪▪ Dr. sc. Matjaž Finšgar, Sveučilište u Mariboru,
Fakultet kemije i kemijskog inženjerstva: „The
key role of heteroatoms in the effectiveness of
heterocyclic compounds for copper protection in
marine environments”;
▪▪ Doc. dr. sc. Hrvoje Kušić, FKIT Sveučilišta u Zagrebu: Environmental implications ofthe application of nanomaterials in waterpurification
technologies (NanoWaP).
Planinarsko-izletnička sekcija je među aktivnijim
sekcijama, s redovitim mjesečnim izletima u razna
mjesta Hrvatske, a ponekad i u bliže susjedstvo.
Ove jeseni održani su izleti na Zir (Lika), Parenzanu (stara željeznička pruga u blizini Motovouna
i Oprtlja), u Bosansku Krupu (BiH), na Goli Otok
i Sv. Grgur, te u Staru Marču i Ivanić-Grad. Lijepa tradicija nastavit će se i tijekom zime i proljeća
2015.

Uspon na ZIR (Lika), Glavni dio je tek pred nama!

Tanja Pompe, Veli Lošinj (akvarel)

Znanstveno-stručni kolokviji održavaju se već
23 godine i do danas je održano 223 znanstvenostručnih predavanja iz različitih područja prirodnih i tehničkih znanosti, a svoje rezultate su izložili vrsni znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva.
Ove jeseni održanasu tri predavanjavezana uz me16

Sportska sekcija je nešto utihnula nakon proljetnih tradicionalnih sportskih susreta u dvoranama
PŠ Vladimir Prelog. Međutim, studenti koji redovito i marljivo sudjeluju na sportskim susretima
AMACIZ-a i dalje s velikim uspjehom zastupaju
boje FKIT-a na sportskim natjecanjima Sveučilišta u Zagrebu. Zlatnim ili srebrnim odličjima okitili su se u stolnom tenisu, karateu i skoku u dalj.
Nadalje, studenti FKIT-a ukupni su pobjednici
18. „Tehnologijade” održane u Crikvenici. Kako su
ukupni naslov osvojili treći puta za redom, dobili
su u trajno vlasništvo pehar ukupnog pobjednika.
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Sekcija inovatora ponovno se okitila odličjima na
izložbi inovacija INOVA-mladi2014:
▪▪ Marin Kovačić: Voltamini potenciostat (mentorica Danijela Ašperger) – zlatno odličje i velika
nagrada INOVA-mladi 2014;
▪▪ Marin Kovačić, Ekatarina Kristan, Karla Huljev
i AneraŠvarc: Bakar-niklena pseudo-referentna
elektroda(mentorica Helena Otmačić Ćurković)
– zlatno odličje.
▪▪ Marin Kovačić: ZeoRef referentna elektroda bakar/bakrov sulfat (mentorica Danijela Ašperger)
– zlatnoodličje.
▪▪ Marin Kovačić: Green2 generator vodika (mentoricaDanijela Ašperger) – srebrno odličje.
Glasnik AMACIZ-a redovito izlazi dva puta godišnje. Krajem 2014. izašao je broj 53 (na 40 stranica)
iz kojega izdvajamo glavne teme:
▪▪ 95. obljetnica kemijsko-inženjerskog studija
▪▪ Kamo idu kemijski inženjeri?
▪▪ Sajam ideja 2014.
▪▪ Predstavljamo uspješne kolege: akademik Mladen Žinić
▪▪ Novi uspjesi studenta inovatora
▪▪ Drugo desetljeće CROLAB-a
▪▪ SUSRET GENERACIJA: 60 godina od upisa na
Kemijsko-tehnološki odjel Tehničkog fakulteta
▪▪ IZ RADA SEKCIJA: Akademski zbor Vladimir
Prelog, Planinarsko-izletnička sekcija, Likovna
sekcija, Sportska sekcija, Znanstveno-stručni
kolokviji
▪▪ Osvrti i prikazi: Enciklopedijski rječnik analitičkoga nazivlja, Sjetno o klapi Nostalgija
▪▪ Glasnik čestita djelatnicima FKIT-a, dobitnicima vrijednih nagrada, te studentima koji su završili dodiplomski, diplomski i doktorski studij
tijekom 2014. godine
▪▪ IN MEMORIAM: akademik Smiljko Ašperger i
Ranka Čatić, dipl. ing.

95. obljetnica kemijsko-inženjerskog studija
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
obilježio je 95. obljetnicu kemijsko-inženjerskog
studija svečanom sjednicom koja je održana na

Dan Fakulteta, 20. listopada 2014., točno 95 godina nakon prvog predavanja na novoutemeljenom
Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke
škole u Zagrebu (1919). Osim prigodnog izlaganja
dekana prof. dr. sc. Brune Zelića, u svečanom dijelu sjednice nagrađeni su djelatnici koji su tijekom
2014. otišli u mirovinu, te najbolji studenti dodiplomskog, diplomskog i doktorskog studija. Tim
je povodom u prostorijama dekanata predstavljen
poster s opisom djelatnosti AMACIZ-a, te otvorena
izložba Likovne sekcije.

Plan budućih aktivnosti AMACIZ-a
Pomlađivanje AMACIZ-a jedan je od prioriteta.
Odlukom dekana FKIT-a od akad. god. 2012./13.
Fakultet svim studentima koji završe diplomski studij podmiruje jednogodišnju članarinu za
AMACIZ. Tako je više od stotinu mladih postalo
članovima AMACIZ-a. U tijeku je i ažuriranje jedinstvene baze alumna, što će biti osnova za dodjelu alumni e-adresa.
▪▪ Kao i u početku djelovanja AMACIZ-a, poticat
će se istaknute gospodarstvenike kemijskoinženjerske struke na podupiranje aktivnosti
Društva;
▪▪ Na znanstveno-stručne kolokvije i nadalje će
se pozivati predavači iz gospodarstva s velikim
praktičkim i znanstvenim iskustvom;
▪▪ Alumni adrese trebaju postati važnom poveznicom s članovima AMACIZ-a i tako omogućiti
kvalitetniju komunikaciju među bivšim studentima i FKIT-a i Sveučilišta u Zagrebu.
Posebna aktivnost u narednom razdoblju bit će
priprema za obilježavanje 25 godina od osnivanja
AMACIZ-a. Svečana sjednica tim će povodom biti
održana na FKIT-u 13. veljače 2015. godine, kada
će biti otvorena i izložba Likovne sekcije. Godišnji
koncert Akademskog zbora „Vladimir Prelog” održat će se 8. ožujka 2015. u HGZ-u, a tijekom ožujka
bit će organizirani sportski susreti, te tradicionalni
planinarski izlet. O svemu tome opširno će izvijestiti naredni (54.) broj Glasnika AMACIZ-a.
Kruno Kovačević
Dopredsjednik AMACIZ-a

Hrvatske udruge u gostima kod Njemačko-hrvatske
parlamentarne grupe Bundestaga
Što bismo mi mogli učiniti za vas?
Ova naša parlamentarna grupa do sada je u svome radu bila okrenuta Hrvatskoj. Drago nam što
ste prihvatili naš poziv jer nas zanima civilna djelatnost hrvatskih građana u Njemačkoj, bile su
uvodne riječi kojim je dr. Astrid Freundenstein,
predsjednica Njemačko-hrvatske parlamentarne
grupe Njemačkog parlamenta (Bundestaga), u četvrtak, 16. listopada 2014., pozdravila predstavnike
Broj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

četiri hrvatske udruge - Josipa Begića, predsjednika S.D. Croatia Berlin, Aleksandru Brnetić, predsjednicu AMAC - Deutschland, Franju Husajinu,
predsjednika Zajednice hrvatskih nogometnih
klubova SR Njemačke (ZHK-Nj) i Ivicu Košaka,
predsjednika Hrvatske zajednice Wiesbaden. Freudenstein je odmah na početku naglasila da dolazi
iz Regensburga, grada u kojem živi puno Hrvata i
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izvješća alumni udruga
da osim toga kao svi Bavarci i njoj je dobro znana
hrvatska obala i njeno more, pogotovu ono južno,
dubrovačko, ali nažalost ne i Istra.
Ova je parlamentarna grupa osnovana 2005. god.,
u vrijeme kad za parlamentarni život Bundestaga
to nije bilo samo po sebi razumljivo. Tada su mnogi
zastupnici težili stvaranju grupe koja bi obuhvatila sve bivše jugoslavenske države. No prevagnuli
su praktičan politički um i logika zdravog razuma.
Teško bi bilo objasniti biračima zašto se novonastalim državama prvo priznalo pravo na samostalnost, a onda ih se opet strpalo u isti koš. Kršćanski
demokrat Klaus-Peter Willsch, s dobrim vezama u
hrvatskim političkim krugovima, bio je inicijator
njenog osnivanja i izabran je za prvog predsjednika. U grupi je 12 članova, a u ovome mandatu ih je
sedmoro iz koalicije CDU/CSU, trojica su socijaldemokrata, jedna zastupnica Lijevih (Die Linke) i
od Zelenih (koalicije Bündnis 90/Die Grünen) Irene Mihalic, čiji je otac Hrvat. Socijaldemokrat Josip
Juratović bio je članom i u prvom sastavu. Svi oni,
kao i članovi svih ostalih parlamentarnih grupa, a
54 ih je u Bundestagu, redovito se sastaju s parlamentarcima, vladinim predstavnicima i diplomatima druge nacije, a njihova iskustva dobro dođu u
provođenju njemačke vanjske politike.
Stoga je zapravo sasvim razumljivo da su nazočni njemački zastupnici – njih četvero, Astrid Freundenstein (CDU/CSU), njeni zamjenici Josip
Juratović/SPD i Irene Mihalic/Zeleni te članovi
Zastupničkog kluba CDU/CSU-a Heinz Wiese i
Klaus-Peter Willsch - od hrvatskih građana htjeli
čuti kako se to oni u Njemačkoj bave hrvatskom
vanjskom politikom a politika im nije profesija.
Tijekom jednosatnog radnog doručka u „PaulLöbe-Haus“, koji je počeo u osam ujutro, hrvatski su predstavnici govorili o svojim iskustvima
i s hrvatskim i njemačkim i državnim i javnim
institucijama.
Za prezentaciju djelatnosti alumni društva AMAC
- Deutschland e.V. kao jedne od sastavnica Saveza
društava AMAC/AMCA u Zagrebu i međunarodnog društva alumni-clubs.net (A, CH i D) u Njemačkoj, Brnetić je izabrala pet primjera koji su
oslikali razgranatost AMAC-ove djelatnosti. Studenti povijesti sa sveučilišta u Kielu u dva su navrata sa svojim profesorom Ludwigom Steindorffom, stručnjakom za hrvatsku povijest i članom
AMAC - D, putovali do južne Hrvatske i onih njenih gradova koji su još u srednjem vijeku održavali
veze s europskim gradovima.Na inicijativu člana
dr. Srećka Bošnjakovića zagrebački studenti stro-

jastva posljednjih deset godina redovito posjećuju
proizvodne pogone u Baden- Württembergu. Zahvaljujući dobrim vezama s Hrvatskom maticom
iseljenika „Njemačko-hrvatski muški komorni
zbor Rajna-Majna” boravio je deset dana na turneji po Hrvatskoj i s lokalnim zborovima održao
pet koncerata u prepunim dvoranama. Kad se prije
dvije godine u nacionalnim parlamentima Europske unije počelo kontroverzno debatirati o pristupnom ugovoru između Hrvatske i Europske unije,
AMAC - D je razaslao 96 pisama na 26 adresa diljem
EU zatraživši ratifikaciju. Brnetić je prepričala i
povijest nerealizirane suradnje s frankfurtskom
Goetheovom kućom zorno prikazavši kakvi su sve
otpori mogući kad je riječ o prihvaćanju hrvatskih
kulturnih i znanstvenih postignuća. U povodu 20.
obljetnice postojanja i pristupa Hrvatske Europskoj uniji predsjedništvo AMAC - D s upravom te
ugledne institucije dogovaralo je predavanje prof.
Ante Stamaća na temu „Goetheov Faust u Hrvatskoj” u okviru kojega je on trebao predstaviti svoj
prijevod kompletnog Fausta.
Hrvatska kulturna zajednica iz Wiesbadena pod
vodstvom Ivice Košaka ima raznolik i obilan program s kojim u uhodanim i redovitim razmacima pokriva mnoge interesne sfere. Oni slave
UNESCO-ov Svjetski dan knjige, odlaze na stručne izlete, ove su godine sudjelovali u obilježavanju
100. obljetnice Prvoga svjetskog rata, a nedavno im
je izašao i dvobroj 45/46. Riječi, glasnika koji redovito izlazi od 1992. god.
Kratko prije 9 sati kad se sastanak bližio kraju,
Astrid Freundenstein je predstavnike hrvatskih
udruga upitala: Što bismo mi mogli učiniti za vas?
Košak je odgovorio da bi ovakvu vrstu djelatnosti
kojom se bave civilne hrvatske udruge u Njemačkoj valjalo dignuti na višu razinu. Brnetić ju je zamolila da hrvatskim kolegama prišapnu riječ dvije
o važnosti institucije atašea za kulturu bez kojih
su prije nekoliko godina ostala sva hrvatska veleposlanstva. Istakla je da kultura nije samo područje ljudskog djelovanja koje ne može bez državnih
poticaja nego da je ona itekako važan ekonomski
faktor, ako se to zna prepoznati.
Sastanak je završen na obostrano zadovoljstvo i
tajnica Njemačko-hrvatske parlamentarne grupe
Bundestaga Cordula Klinger mogla je sklopiti svoju teku sa stenografiranim izlaganjima priloživši
joj informativni i promidžbeni materijal koje su
ostavile hrvatske udruge.
Aleksandra Brnetić
Predsjednica, AMAC-Deutschland e.V.

Vijesti Iz AMCA Toronto, prosinac 2014.
AMCA Toronto zaključuje još jednu vrlo uspješnu
godinu i prema projektima za sljedeću, koja je i
jubilarna, ne posustaje u daljnjem radu, uz postojan porast članova kojih je danas 180. Uobičajene
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društvene aktivnosti kao šetnje u prirodi, izleti,
književne večeri i ine aktivnosti se i dalje redovno
održavaju uz participaciju većine.
Amkaši nastavljaju sa svojim mandatom kulturne,
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ali po potrebi, i humanitarne udruge. Nakon devastacije Slavonije uzrokovane vremenskim nepogodama koje su prouzročile ogromne poplave i materijalnu štetu udruga je poslala novčanu pomoć
($2.830,00), te apelirala na svoje članove da se odazovu i sa individualnim donacijama što su mnogi i
učinili.
Od zadnjeg javljanja u prošlom Glasniku, AMCA
Toronto je dodijelila dvije stipendije od po tisuću
dolara: studentici Aleksandri Srša Benko iz Toronta koja završava svoj doktorat iz studija lingvistike
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i
Mihaelu Plutu iz Vivodine, studentu fizike vjetra
Erasmus Mundus programa na DTU (Danmarks
Tekniske Universitet, Copenhagen). Uz te dvije
stipendije dodijeljene su i dvije novčane pomoći,
također podijeljene izmedju Kanade i Hrvatske:
Filipu Rupčić-Polgaru, studentu građevinarstva u
Zagrebu i Catherine Klostrenac, studentici Business Management-a (Ryerson University, Toronto).
Kao glavni začetnik Hrvatskih studija na University of Toronto AMCA nastavlja sa svojom kontinuiranom podrškom. Ove godine udruga je donirala
$3.000, a toj hvale vrijednoj inicijativi se pridružila i Kanadsko-hrvatska gospodarska komora s
istim iznosom što je pridonijelo osnutku još jednog kolegija.
AMCA Toronto je bila i pobornik Prve revije suvremenog hrvatskog filma održane početkom
listopada u Torontu The Best of the Rest kojoj je
nazočio i redatelj Ante Kuštre. Selekcija filmova
nije bila jednako prihvaćena od prisutnih zbog
kontroverznih političkih i socijalnih tema koje
su obrađene, ali AMCA, kao nosilac kulturnointelektualnih zbivanja odana je promidžbi demokracije mišljenja i govora, iako kontroverznih,
jer samo kroz dijalog može se naći zajednički jezik
za različite svjetonazore.
Amkina predavanja se i dalje odvijaju u Faculty
Club-u (University of Toronto). Izdvajamo dva najzanimljivija čije teme su bile iz dvije različite grane
znanosti.
Prof. Dr. Igor Štagljar, clan AMCA Toronto koji je
diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu (PMF) molekularnu biologiju i doktorirao na prestižnom
ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) u
Zürichu, a danas je redovni professor i znanstvenik
u Terrence Donnely centru (UofT) te dopisni clan
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u listopadu je održao prvo jesensko predavanje. Dr. Štagljar i njegov tim rade na jednom novom i prema
dosadašnjim rezultatima, vjerojatno učinkovitijem pristupu lječenja karcinoma. Naime sadašnja
agresivna terapija osim što neutralizira (ili nastoji neutralizirati) nezaustavljiv i nekotroliran rast
malignih stanica, u isto vrijeme uništava i sve ostale čime slabi otpornost i imunitet pacijenta. Budućnost pobjede nad karcinomom je u tkzv. „individualnom pristupu” prema kojem bi se za svakog
pacijenta nakon mapiranja osobnog DNK odredio
Broj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

specifičan tretman (i lijek). Ovakav pristup obećava da će se u skoroj budućnosti karcinom tretirati
kao svaka druga kronična bolest.
Drugo predavanje, u studenom, održao je Dr. John
Scott Cowan, koji je iznio svoju viziju rata koji je
poznat po godini kada je započeo na sjevernoameričkom kontinentu, a u isto vrijeme je i odraz
konflikta u Europi poznat kao Napoleonski rat
(The War of 1812). Taj konflikt je znakovit za povijest Kanade i njenog suvereniteta i danas obilježava 200 godina od zaključenja primirja. Curriculum
vitae predavača je impresivan. John Scott Cowan je
studirao fiziku i fiziologiju (UofT), držao je važne
katedre na nekoliko kanadskih sveučilišta te je
1999. postavljen za rektora Royal Military College-a, a ujedno je pilot i povjesničar. Znakovita je
njegova analiza rata 1812-1814 kojeg je svaka strana
(Kanada, SAD i Velika Britanija) vidjela i opisala
u drugom svjetlu kao tri očevidca automobilskog
karambola za koji svaki ima svoju verziju.

Veleposlanik RH Veselko Grubišić sa suprugom

I ove godine AMCA je održala u prestižnom Boulevard Yacht & Tennis klubu svoju tradicionalnu
gala večeru, najuspješniju do sada po broju gostiju, kao i prema izuzetno bogatom programu. Gala
večere, koje su postale jedan od najznačajnijih
događaja u hrvatskoj zajednici južnog Ontarija,
nisu samo „izgovor” za ugodno druženje amkaša,
njihovih obitelji i prijatelja, već se prodajom ulaznica i donacijama osiguravaju sredstava za daljnji

Bračni par Mustapic i Viktor Dodig

rad udruge. Večeri su nazočili Veleposlanik RH u
Ottawi Veselko Grubišić koji se oprostio od amkašazbog kraja svog mandata kao i nova konzulica
Andrea Javor.
Uz bogati kulturno-umjetnički program amkaši
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izvješća alumni udruga
su naročito ponosni na ovogodišnjeg glavnog govornika večeri gosp. Viktora Dodiga koji je istaknuo važnost bivših studenata hrvatskih sveučilišta da svojim mentorstvom postaju uzor i pomoć
mladim znanstvenicima kako u domovini tako i
u iseljeništvu. Još kao student torontskog sveučilišta Viktor je uz grupu ostalih hrvatskih domoljuba osnovao CCIC udrugu (Croatian-Canadian
Information Centre) koja je u kanadskom saboru i
dnevnom tisku širila istinu o domovinskom ratu.
Viktor Dodig je diplomant i harvardskog sveučilišta te pariškog L’Institut d’études politiques, a
danas je predsjednik uprave i izvršni direktor kanadske banke CIBC, jedne od najvećih sjevernoameričkih financijskih institucija.
Nadolazak blagdanskog veselja ne bi bio potpun

da se amkaši opet nisu okupilina druženje uz zakusku, zdravicu i hrvatske i kanadske tradicionalne božićne napjeve, u Baka Caffé-una zajedničkoj
proslavi, koja je trajala do kasnijih sati.
Rad udruge, kao i sva predavanja su zabilježena u
elektroničkom izdanju Gaudeamus-a, a planira se
uskoro i tiskovno izdanje. Namjera je pohraniti ga
u fundus Hrvatske sveučilišne knjižnice u Zagrebu
te i u druge sveučilišne knjižnice, kao trajno svjedočanstvo uspješnog rada ove udruge na Sjevernoameričkom kontinentu.
Nadolaskom 2015. jubilarne godine postojanja
AMCA Toronto, već su započele pripreme kako
bi se ova, 25. godišnjica, dosljedno predstavila i
obilježila.
Srebrenka Bogović

In memoriam

Dr. Jasna Hrvoić (1938-2014)

U četvrtak 24. srpnja 2014. nakon duge borbe s teškom bolešću, u miru je preminula naša dugogodišnja članica i prijateljica Dr. Jasna Hrvoić.
Jasna je rođena 1938. u Zagrebu u obitelji glazbenika. Otac je bio profesor na Glazbenom zavodu i
dirigent u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Majka je nastupala kao sopranistica. Od
„narodne vlasti” bili su prisiljeni napustiti Zagreb
1945. godine, no nakon nekoliko godina bilo im
je dopušteno vratiti se. No ovaj puta otac je dobio mjesto direktora zbora kazališta, a majka je
još neko vrijeme pjevala u Hrvatskom narodnom
kazalištu.
Jasna je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1961. gdje je i doktorirala 1977.
Sa suprugom i malim sinom emigrirala je u Kanadu nakon Hrvatskog proljeća, jer im je situacija
u Hrvatskoj postala neprihvatljiva. Od tada pa do
odlaska u mirovinu radila je kao profesor elektronike na Centennial College-u.
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Jasna je član AMCA Toronto od osnutka. Njen suprug Dr. Ivan Hrvoić je bio prvi predsjednik, a
zajedno su sudjelovali u većini AMCA-inih inicijativa. Zajedno su proputovali svijet sudjelujući
na stručnim iznanstvenim konferencijama iz geofizike i magnetskih observatorija. Bila je široko
obrazovana i dobar poznavalac glazbe, naročito
opere. Bila je i vrsna domaćica tako da je kuća Hrvoićevih uvijek bila gostoljubiva i rado posjećena.
Voljela je provoditi vrijeme u njihovoj vikendici
na jezeru Simcoe, a dobro je igrala bridge kad je za
to bilo vremena. Osim supruga, za sobom ostavlja
sina Daga, takodjer elektroničara, te svoje voljene
unuke Victoriu i Evelyn.
Jasna je bila divna osoba, koje ćemo se rado sjećati.
Jasninom suprugu Ivi, sinu Dagu, unukama Victorii i Evelyn te široj obitelji i prijateljima izražavamo
iskrenu sućut.
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istaknuti alumni

Akademik Marko Pećina
Svjetsko udruženje ortopeda i traumatologa
(World Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology) na svom 26. svjetskom kongresu u Rio
de Janeiru od 19. do 22. studenoga 2014. godine
svečano je uručilo diplomu izbora za „Uglednog
člana” (Distinguished Member), koja se dodjeljuje članovima Društva za izvanredne zasluge u radu
Društva i članu koji uživa izniman stručni i znanstveni ugled u svijetu. To najveće priznanje, koje se
može dodijeliti jednom ortopedu, dodijeljeno je
tek 18. put u 85 godina postojanja Svjetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT). Akademik
Pećina član je Društva već 36 godina, 22 godine bio
je nacionalni delegat, a 26 godina član je Uredničkog odbora časopisa Društva. Posljednjih je 6 godina glavni urednik tog časopisa, koji izlazi pod
naslovom International Orthopaedics. Tijekom
njegova mandata časopis je podigao Impact Factor
od 0.9 na 2.3 i uvrstio se među 5 najboljih općih
ortopedskih časopisa u svijetu. Između ostalog je i
zbog toga, podnijevši uredničko izvješće, ispraćen
dugotrajnim pljeskom svih prisutnih nacionalnih delegata. Akademika Pećinu je na mjestu nacionalnog delegata Hrvatske naslijedio prof. dr. sc.
Miroslav Hašpl, koji prenoseći nam ove sjajne vijesti, nije mogao naći dovoljno riječi kako bi iskazao
svoj ponos, što pripada našoj znamenitoj hrvatskoj
ortpedskoj školi, u kojoj, prema svemu prikazanom, akademik Pećina predstavlja sam vrh.

Akademik Marko Pećina (u sredini), prof. Maurice Hinsenkamp (desno),
predsjednik i prof. Jochen Eulert (lijevo), glavni tajnik SICOT-a.

Akademik Marko Pećina je rođen 1940. godine u
Oborovu kraj Zagreba, a već je 1970. godine obranio doktorat na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao i većina naših velikih kirurga
započeo je karijeru u Zavodu za anatomiju “Drago
Perović”, a potom prelazi u Kliniku za ortopediju
KBC na Šalati i napreduje od asistenta do redovitog
sveučilišnog profesora, izabran 1984. i trajno reizabran 1997. godine. Pročelnik je Katedre za ortopediju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1985. do umirovljenja 2005. godine, a 2006.
godine izabran je u zvanje professor emeritus. Na
Medicinskom fakultetu obnašao je različite dužnosti uključujući i dužnost prodekana za znanost
2000. - 2005. godine. Bio je mentor u 26 magisterija, 20 doktorata i 57 diplomskih radova. Usavršavao
se na dužim studijskim boravcima u Francuskoj,
Švicarskoj, Italiji, Velikoj Britaniji i U.S.A.
Broj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

Objavio je preko 800 naslova od čega je više od
100 radova objavljeno u časopisima indeksiranim
u CC/SCI, 120 u indeksiranim časopisima i više od
120 radova u ostalim časopisima i preko 50 nastavnih tekstova. Posljednjih 10 godina vodi znanstveni projekt MZOS-a pod naslovom „Genska terapija
mineraliziranih tkiva”. Objavio je više od 20 knjiga, od kojih 5 u U.S.A.
Utemeljitelj je gonologije kao posebne subspecijalnosti i razvio je modernu skoliologiju i modernu
sportsku traumatologiju u Hrvatskoj te regenerativnu (molekularnu) ortopediju. Član je 21 domaćeg i međunarodnog stručnog društava u kojima
obnaša i visoke dužnosti. Član je uredništva 11 časopisa (8 domaćih i 5 inozemnih), glavni urednik je svijetski prestižnog časopisa International
Orthopaedics.
Prirodno, u AMAMUZ (Almae Matris Alumni Medicinae Universitatis Zagrebiensis) nismo propustili izabrati akademika Pećinu za člana Upravnog
odbora Društva bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a posebno
je značajno što akademik Pećina predsjedava Povjerenstvu za proslavu 100-te obljetnice osnutka
Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2017.
godine.
Dobio je mnogobrojne prestižne domaće i međunarodne znanstvene nagrade, kao Republičku nagradu „Ruđer Bošković”, nagradu „Josip Juraj Strossmayer ” 1993. i 2006., nagradu „Franjo Bučar”, a
državnu nagradu za znanost za životno djelo 2009.
godine. Začasni je član HLZ-a i počasni je član Helenskog, Češkog, Francuskog i Slovačkog društva
ortopeda i traumatologa. Sudjelovao je u osnivanju Hrvatskog olimpijskog odbora i bio u vodstvu
Hrvatske reprezentacije na Olimpijskim igrama u
Barceloni 1992. godine. Koordinator je Hrvatskog
nacionalnog odbora „Desetljeće kosti i zglobova”
od 2004. do 2010. i izabran je za ambasadora „Bone
and Joint Decade” WHO pod pokroviteljstvom
OUN-a 2005. godine. Redoviti je član Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti od 2004. godine,
a član suradnik od 1990. do 2004. godine. Od 2011.
godine tajnik je Razreda za medicinske znanosti
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, reizabran za novi mandat 2015.-2018. Glavni je urednik
časopisa RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Medicinske znanosti, od 2006. godine.
Ovaj zavidni profesionalni i znanstveni put nastavlja se i dalje punim intenzitetom i čestitajući
mu na izuzetnom priznanju, koje je primio u Brazilu, od akademika Pećine očekujemo još mnoga
postignuća i prestižna priznanja, koja možemo
smatrati također i priznanjem našem Medicinskom Fakultetu, Sveučilištu u Zagrebu, našem gradu i domovini Hrvatskoj.
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vijesti sa sveučilišta

Muzička akademija napokon u vlastitom prostoru

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu najstarija je i najveća visokoškolska glazbena ustanova u
Republici Hrvatskoj. Diplomanti Muzičke akademije svojim su djelovanjem u domovini i svijetu
pronijeli i potvrdili njezin ugled i visoku razinu
izvrsnosti glazbenog obrazovanja kojeg su na njoj
stekli. Kao glazbenici, pedagozi ili kulturni djelatnici oni i danas svojim radom njeguju i razvijaju glazbenu tradiciju i pridonose stvaranju općeg
kulturnog dobra.
Brojni svjetski priznati umjetnici i pedagozi studirali su i radili na Muzičkoj akademiji u Zagrebu a njezina povijest seže daleko u prošlost. Ona
je izravni nasljednik muzičke škole Hrvatskoga
glazbenog zavoda koja je s radom počela 16. veljače
1829. U drugoj polovici 19. stoljeća škola se profesionalizira, dobiva državnu subvenciju i proširuje svoju djelatnost, a 1876. seli se u novu zgradu u
Gundulićevoj ulici. Na prijelazu u 20. stoljeće škola
je prerasla u konzervatorij, a 1922. preimenovana
je u Kraljevsku muzičku akademiju. Poslije Drugog svjetskog rata akademija postaje visokoškolska ustanova, a 1979. pridružuje se Sveučilištu u
Zagrebu.
Osim što nudi najraznovrsniju glazbenu naobrazbu u zemlji, Muzička akademija aktivno sudjeluje
u društvenom životu grada Zagreba i pridonosi
stvaranju njegovog prepoznatljivog identiteta kulturnog središta Republike Hrvatske. Grad Zagreb
znao je prepoznati važnost i ulogu Muzičke akademije u javnom životu, te joj je na stoljetno korištenje dodijelio bivšu zgradu Ferimporta na jednoj od
najatraktivnijih lokacija u centru grada, na Trgu
maršala Tita 12.
Odluka o dodjeljivanju te zgrade Muzičkoj akademiji bila je kruna dugogodišnjih napora njezinih
dekana Tonka Ninića, Frane Paraća, Mladena Ja22

njanina te aktualnog dekana Dalibora Cikojevića.
Od trenutka kada je Sveučilište u Zagrebu potpisalo ugovor s Gradom Zagrebom i Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i sporta o zajedničkom pokriću troškova izgradnje prošlo je punih pet godina. Prva faza ovog projekta arhitekta Milana
Šosterića, vrijednog 210 milijuna kuna započela je
2009. godine i Sveučilište u Zagrebu je ponosno što
konačno, nakon gotovo stotinu godina podstanarstva, Muzička akademija ima vlastiti životni prostor dostojan njezine uloge i važnosti u kulturnom
i društvenom životu Grada Zagreba.
Iako je nova zgrada Muzičke akademije predstavljena javnosti 30. rujna 2014. u sklopu programa
Dan otvorenog trga, nastava je u njoj započela 12.
siječnja 2015. zbog preseljenja i izvođenja završnih
radova. Ovaj novi prostor od 12.000 četvornih metara smještenih u tri podzemne i osam nadzemnih
etaža studentima pruža visoki standard studiranja
u moderno opremljenim učionicama, nove instrumente, novu knjižnicu, koncertne prostore i vježbaonice. Ovdje su konačno pod istim krovom njezinih 150 zaposlenika i 550 studenata, do nedavno
raspoređenih na četiri gradske lokacije. Nedovršena je jedino ostala koncertna dvorana s 300 mjesta
i dva multimedijalna centra koji bi se trebali dovršiti do srpnja ove godine i koji će svojim potencijalima omogućiti novu dimenziju u umjetničkom i
koncertnom životu Grada Zagreba.
Nadamo se da će ovaj novi centar izvrsnosti i
„Hram glazbe”, kako odnedavno zovu novu zgradu Muzičke akademije, uskoro postati simbol
prepoznatljivosti Sveučilišta u Zagrebu a njegovi
studenti i profesori promovirati njegovo ime u Hrvatskoj i svijetu.
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Dan otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu po treći put otvorio je svoja vrata široj javnosti 15. studenoga 2014. i kroz radionice o temi
Od molekule do lijeka predstavio farmaceutsku i
medicinsko-biokemijsku struku.

Fakultet je posjetilo oko 150 posjetitelja, većinom
učenika srednjih škola iz Zagreba ali i drugih dijelova Hrvatske (Korčula, Split, Zadar i Vinkovci).
Radionice Sudbina jedne tablete i Lijek u mom
oku otkrile su posjetiteljima kako se u organizmu
iz tablete oslobađa lijek i kako se ljekovita tvar doprema do ciljnog mjesta. Što je kinin, koji je njegov
prirodni izvor, kako se otkrivaju krivotvoreni lijekovi i koji popularni gazirani napitci sadrže kinin,
također je bila jedna od farmaceutskih radionica.
O Astmi, terapiji, indikacijama i nuspojavama posjetitelji su mogli u ljekarni Fakulteta pitati svog
ljekarnika, a medicinski biokemičari analizom
krvi i urina otkrili su im Od čega boluje gospodin
M.B.? Najmlađi posjetitelji mogli su uživati u Čaroliji boja u analitičkoj kemiji i Lijepoj oksidaciji.
Maja Šegvić Klarić

Posjetitelji na jednoj od radionica

■■ Promovirano 649 novih doktora znanosti i
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
6. srpnja i 28. rujna 2014. – U dvije svečane promocije održane u Hrvatskom narodnom kazalištu
promovirano je ukupno 649 novih doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. U skladu s
protokolom, kandidati su bili odjeveni u svečane
odore (toge) i akademske kape, te su od zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskog narodnog
kazališta došli u povorci koju je slijedila povorka
prorektora i dekana predvođena rektorom. Uz prorektore, dekane i prodekane Sveučilišta u Zagrebu,
svečanostima u Hrvatskom narodnom kazalištu
nazočio je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Grada Zagreba te ostali
brojni uglednici iz akademske zajednice.
■■ “Koncept Membrain” dobio priznanje na
prestižnom natjecanju u Parizu
srpanj 2014. - Prvi put u povijesti studenti Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su na prestižnom međunarodnom natjecanju Solar Decahtlon Europe
2014, koji se ove godine održavao nedaleko od Pariza, u perivoju dvorca Versaillesa, više od mjesec
dana. Nakon uspješne izgradnje energetski neovisne, samoodržive, visokotehnološke montažne
kuće uslijedila je dvotjedna izložba na kojoj su se
svi zainteresirani mogli upoznati sa sustavima
koje su studenti sami projektirali, programirali te
doveli do konačnog proizvoda. Cilj projekta Koncept Membrain bio je izgraditi kuću koja je prilagodljiva različitim geografskim uvjetima života u
Hrvatskoj uz maksimalnu iskoristivost energije iz
Broj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

prirode. U Versaillesu su svoje kuće izlagala 22 tima
iz svih krajeva svijeta. Dvogodišnji rad sedamdesetak studenata s trinaest različitih fakulteta rezultirao je povezivanjem akademske zajednice i
gospodarstva, educiranjem javnosti o obnovljivim
izvorima energije, napretkom mladih stručnjaka i
intelektualaca u interdisciplinarnoj sredini, promicanjem Republike Hrvatske kao zemlje znanja
na svjetskoj pozornici. Naši studenti jedini su tim
koji je u potpunosti sam projektirao i gradio kuću
bez profesionalne pomoći. Voditelj projekta bioje
Hrvoje Nikola Vučemilo, a menadžer Stipe Dubravac.Koncept Membrain svojevrsna je uvertira
u Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, gdje će
„pametna“ kuća dobiti i trajnu lokaciju.
■■ Svečano otvoren restoran SC-a Varaždin
8. rujna 2014. - Usklopu Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu svečano je otvoren restoran. U nazočnosti mnogobrojnih gostiju, prigodnim riječima skupu su se obratili Nenad Milijaš,
ravnatelj SC-a Varaždin, Goran Habuš, varaždinski gradonačelnik, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak,
predsjednik Upravnog vijeća Studentskog centra
Varaždin, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, i prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, te predstavnica studenata Bojana Grobenski. Zgradu restorana
prigodno je blagoslovio biskup varaždinski mons.
Josip Mrzljak. Važno je napomenuti da je zemljište
na kojem je izgrađen studentski restoran darovao
Grad Varaždin, a zgrada je u cijelosti projektirana na
bazi energetske samoodrživosti, tj. koristi prirodne
resurse (vodu, sunce) te je opremljena najsuvremenijom opremom za pripremu i posluživanje hrane.
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■■ Profesoru Milku Kelemenu dodijeljen počasni
doktorat Sveučilišta u Zagrebu
26. rujna 2014. - Na svečanosti održanoj u auli Rektorata dodijeljen je počasni doktorat Sveučilišta
u Zagrebu profesoru Milku Kelemenu. Počasni
doktorat profesoru Milku Kelemenu, skladatelju,
dirigentu i pedagogu, dodijeljen je za izniman doprinos napretku hrvatskeglazbene umjetnosti,
međunarodnoj afirmaciji Republike Hrvatske te
ugledu Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske
općenito. Svečanost dodjele počasnog doktorata
započela je uvodnim govorom rektora Sveučilišta
u Zagrebu prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, nakon čega je
uslijedio govor promotora akademika Nikše Glige. Uz dekane i prorektore Sveučilišta u Zagrebu,
svečanoj dodjeli počasnog doktorata profesoru
Milku Kelemenu nazočili su profesori i studenti
te brojni glazbeni umjetnici i predstavnici glazbenih institucija.U glazbenom dijelu programa svečanosti sudjelovao je profesor Muzičke akademije
Sveučilišta u Zagrebu Goran Končar koji je izveo
Andante iz Glazbe za violinu solo profesora Milka
Kelemena. Počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu
profesoru Milku Kelemenu dodijeljen je na temelju izvješća Stručnog povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata, koji je prihvatio Senat 16. rujna
2014. Stručno povjerenstvo djelovalo je u sastavu:
akademik Nikša Gligo, predsjednik, akademik
Ruben Radica, prof. dr. sc. Eva Sedak, prof. emer.
Vladimir Krpan i red. prof. art. Enes Midžić.

izložbeni paviljon Republike Francuske u sklopu
sajamske priredbe Zagrebački zbor, koja se tada
prvi put održala na novoj adresi u Savskoj ulici.
Francuski arhitekt Robert Camelot i građevinski
inženjer Bernard Lafaille imali na raspolaganju
šest mjeseci za projektiranje i isto toliko za gradnju
zahtjevnog jednoprostornog paviljona kružnog
tlocrta površine oko 600 m2. Ograničeni rokovima, odlučili su se na gotovo montažnu gradnju:
vanjski nenosivi zid od armiranog betona i drveta
te krov u obliku obrnutog stošca koji drži čelični
prsten a nose čelični stupovi. Obnovljeni paviljon
ubuduće će ugošćivati izložbene i kazališne projekte, a o programima će odlučivati povjerenstvo
triju partnera koji su i sudjelovali u njegovoj obnovi: Grad Zagreb, Studentski centar i Sveučilište
u Zagrebu.

Obnovljeni Francuski paviljon

■■ Početak izvođenja poslijediplomskog
specijalističkog studija „Diplomacija“

Počasni doktor Milko Kelemen i stručno povjerenstvo

■■ Svečano otvoren obnovljeni Francuski
paviljon
15. listopada 2014. - u nazočnosti predsjednika
Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića, ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc.
Vedrana Mornara, rektora Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damira Borasa, gradonačelnika Grada
Zagreba Milana Bandića i drugih visokih uzvanika
svečano je otvoren temeljito obnovljen Francuski
paviljon u Studentskom centru. Početak novog
doba tog remek-djela moderne arhitektu označila
je izložba fotografija iz zbornika Arheologija modernosti u prostoru Studentskog centra. Podsjetimo, na XXVII. međunarodnom specijalnom sajmu
uzoraka, 14. travnja 1937., otvoren je novoizgrađeni
24

15. listopada 2014. – U auli Rektorata Sveučilišta
u Zagrebu svečano je obilježen početak izvođenja
poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija. Svečano obilježavanje studija Diplomacija
započelo je uvodnim govorom rektora prof. dr. sc.
Damira Borasa, nakon čega se prisutnima obratila
prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske
i ministrica vanjskih i europskih poslovaprof. dr.
sc. Vesna Pusić koja je ujedno održala i predavanje.
Na svečanosti u auli uzvanicima se obratio i voditelj studija prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina. Nositelj
poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija je Sveučilište u Zagrebu, a suizvoditelj Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike
Hrvatske. Riječ je o interdisciplinarnom studiju
kojim se povezuju akademska znanja i praktična
diplomatska iskustva. U izvođenju studija sudjeluju Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet i Pravni fakultet. Studij
se izvodi na engleskom jeziku, a namijenjen je zaposlenicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, stranim diplomatima
te drugim zainteresiranim kandidatima iz zemlje
i inozemstva.
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■■ Akademski zbor Filozofskog fakulteta
„Concordia discors“ osvojio 3 zlata u Pragu
30. listopada do 2. studenoga 2014.- U češkome
glavnome gradu održano je 28. međunarodno
zborsko natjecanje Praga Cantat 2014. na kojem
je sudjelovalo 26 zborova iz 17 zemalja. Hrvatski
predstavnici bili su Akademski zbor Filozofskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Concordia discors
i Pjevački zbor mladih Josip Kaplan iz Rijeke (finalisti prve HRT-ove emisije Do posljednjeg zbora).
Zborovi su se mogli natjecati u šest kategorija: muški, ženski i mješoviti zborovi, sakralna glazba, folklor i mladi.Zbor Concordia discors osvojio je čak
tri zlatne plakete i to u svim kategorijama u kojima
se natjecao: mješoviti i muški zbor te folklor. Prvi je
put muški zbor samostalno nastupio na natjecanju
te osvojio posebnu nagradu žirija za najbolju interpretaciju pjesme u muškoj kategoriji, odnosno za
predstavljanje folklora svoje zemlje. U folklornoj
kategoriji, u konkurenciji devet zborova, mješoviti
zbor Concordia discors proglašen je pobjednikom
kategorije te nagrađen sudjelovanjem na Grand
prixu, na kojemu su se natjecali pobjednici svih
kategorija. Pjevački zbor mladih Josip Kaplan nastupio je u folklornoj kategoriji s mješovitim i ženskim zborom te osvojio dvije srebrne plakete. Ovi
fantastični rezultati hrvatskih zborova, posebice u
folklornoj kategoriji, pokazuju kolika je vrijednost
hrvatske tradicijske glazbe te koliko je cijenjena u
europskim okvirima.
■■ Svečano obilježen Dan Sveučilišta u Zagrebu

Uprava i dekani Sveučilišta u Zagrebu

3. studenoga 2014. – Svečanom sjednicom Senata
kojom je predsjedao novoizabrani rektor prof. dr.
sc. Damir Boras obilježen je Dan Sveučilišta u Zagrebu i početak 346. akademske godine. Svečanosti su nazočili brojni uglednici, a skup su riječima
podrške pozdravili predsjednik Vlade RH g. Zoran
Milanović i predsjednik Rektorskog zbora prof. dr.
sc. Pero Lučin. Na svečanoj sjednici 20 profesora
Sveučilišta u Zagrebu primilo je počasno zvanje i
titulu professor emeritus. Tradicionalno je dodijeljena nagrada Fran Bošnjaković prof. dr. sc. Stanislavu Kurajici i prof. dr. sc. Srečku Peganu, a prof.
dr. sc. Amiru Hamziću je dodijeljena nagrada AnBroj 20(25), Zagreb, siječanj 2015.

drija Mohorovičić za 2014. godinu. Rektor prof. dr.
sc. Damir Boras na svečanoj je sjednici dodijelio i
posebna priznanja studentima(Dini Toljanu, Hrvoju Nikoli Vučemilu, Emilu Čančaru, Stipi Dubravcu, Marijani Garašić, Nikoli Cindri, Lei Horvat, Ivani Štimac, Antunu Sableku, Matiji Meiću i
Franji Čaiću) i profesorima (prof. dr. sc. Ivici Džebi,
akademiku Mislavu Ježiću, prof. dr. sc. Marijanu
Klarici, red. prof. art. Marini Novak, prof. dr. sc.
Milanu Oršaniću i prof. dr. sc. Lajošu Žageru) za
njihov predani rad i doprinos razvoju i promidžbi
Sveučilišta u Zagrebu.
■■ Znanstveni skup “Intelektualac, kultura,
reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme”
5. studenoga 2014.- Uauli Rektorata Sveučilišta u
Zagrebu i vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu održanje znanstveni skup „Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo
vrijeme“.
Znanstveni skup organiziraju Pravni i Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Leksikografski
zavod Miroslav Krleža. Skup je održan u povodu
200. obljetnice rođenja Ivana Mažuranića. Skup
je svečano otvoren pozdravnim govorima predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića i rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Damira Borasa. U ime organizatora sudionicima su
se obratili dekan Pravnoga fakulteta i predsjednik
Organizacijskog odbora skupa prof. dr. sc. Hrvoje
Sikirić, dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu prof. dr. sc. Vlatko Previšić i glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža dr.
sc. Antun Vujić.Nakon toga su uslijedila uvodna
izlaganja prof. dr. sc. Dalibora Čepula na temu Ivan
Mažuranić i reforme na europskoj periferiji – izazovi i mogućnosti i prof. dr. sc. Drage Roksandića na
temu Intelektualac u politici – politički realizam
Ivana Mažuranića. Skup je nastavljen izlaganjima
sudionika u okviru nekoliko tematskih cjelina.
Cilj je skupa bio ponajprije osvijetliti istraživački
zanemarenije dimenzije Mažuranićeva djelovanja
i u interdisciplinarnom diskursu pridonijeti cjelovitijem razumijevanju njegove uloge u razvoju modernoga hrvatskoga društva te potaknuti sustavno
istraživanje ove istaknute povijesne osobe.
■■ Hrvatska dobila sedam centara izvrsnosti
10. studenoga 2014. - u Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i sporta pod predsjedanjem prof. dr.
sc. Ive Družića održana je sjednica Nacionalnoga
vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na kojoj je ministar prof. dr. sc. Vedran
Mornar proglasio sedam znanstvenih centara izvrsnosti. Među proglašenim centrima izvrsnosti
tri su centra vezana uz Sveučilište u Zagrebu. Radi
se o Znanstvenom centru izvrsnosti za integrativnu bioetiku, koji će voditi prof. dr. sc. Ante Čović,
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profesor na Filozofskom fakultetu i prorektor Sveučilišta u Zagrebu, Znanstvenom centru izvrsnosti
za školsku efektivnost i menadžment kojeg će voditi prof. dr. sc. Jurica Pavičić, profesor i prodekan
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb
te integrirani Znanstveni centar izvrsnosti Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju
i cjepiva koji će voditi prof. dr. sc. Stipan Jonjić s
Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Zadaće su znanstvenih centara izvrsnosti unaprijediti
hrvatsku znanost i još je više uključiti u Europski
istraživački prostor odnosno potaknuti sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije
i drugim međunarodnim programima. Misija je
centara izvrsnosti da znanstvenim istraživanjima
koja provode i njihovom mogućom primjenom
pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, i tako povećaju i unaprijede međunarodnu
vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene
zajednice te da koriste razvoju gospodarstva i društva u cjelini.
■■ Održana 19. smotra Sveučilišta u Zagrebu
14. i 15. studenoga 2014. – U Studentskom centru
u Zagrebu održana je 19. Smotra Sveučilišta u Zagrebu koja je započela svečanim otvorenjem u novoobnovljenom Francuskom paviljonu.Program
svečanog otvaranja Smotre započeo je govorom
prorektorice za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivane Čuković-Bagić, nakon
čega su se uzvanicima obratili potpredsjednica
Skupštine Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević i
pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta
Staša Skenžić, a završila govorom rektora prof. dr.
sc. Damira Borasa, koji je Smotru proglasio otvorenom. Uz 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (fakultete i akademije), posjetiteljima su se tijekom
dva dana predstavili i drugi sudionici iz Hrvatske
i inozemstva - sveukupno oko sedamdeset sudionika, a najuspješnijim sudionicima Smotre dodijeljena su i posebna priznanja. Smotru je uz brojne
uglednike i veliki broj budućih studenata posjetio
i predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo
Josipović.
■■ Dani kineskog filma na Sveučilištu u Zagrebu
24. do 27. studenoga 2014. – U kinu Studentskog
doma „Stjepan Radić“ održana je manifestacija Dani kineskoga filma na Sveučilištu u Zagrebu koju su zajednički organizirali Veleposlanstvo
Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj i
Sveučilište u Zagrebu. Svečanost otvaranja manifestacije započela je 24. studenog u auli Rektorata
pozdravnim govorima prof. dr. sc. Damira Borasa i
veleposlanice Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj Nj. E. Deng Ying. U okviru manifestacije prikazana su tri kineska filma.

Nj. E. Deng Yoing i Damir Boras

■■ Studenti - ophodari Rudarsko-geološkonaftnog fakulteta posjetili Rektorat
4. prosinca 2014. - Brucoši Rudarsko-geološkonaftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se
primaju u rudarski stalež, u pratnji predstavnika
Udruge Sretno! i predstavnika Fakulteta, posjetili
su Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. Ophodari tradicionalno dolaze u posjet rektoru svake godine
na blagdan Sv. Barbare, zaštitnice rudara i opasnih
zanimanja, kada se obilježava i Dan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
kako bi iskazali svoju zrelost i pripadnost akademskoj zajednici. Tom prigodom, ispred Rektorata
svake godine otpjevaju akademsku himnu Gaudeamus igitur, a tijekom prijama prigodne rudarske pjesme. Ova je godina posebno svečana za Rudarsko-geološki fakultet jer obilježava 50 godina
od osnivanja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te 95 godina od osnivanja Stolice i Zavoda za
mineralogiju i geologiju.
■■ Otvoren novi studentski restoran u Petrinji
9. prosinca 2014. – U Petrinji je svečano otvoren
studentski restoran Studentskoga centra u Sisku
Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku u Petrinji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svečanom otvorenju nazočili su ministar znanosti,
obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar,
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i prorektorica za studente, studije i upravljanje
kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana
Ćuković-Bagić. Moderan dizajn restorana i topli
obrok po pristupačnim cijenama razlog su veselja
za sve studente koji studiraju u gradu Petrinji, a
vrlo često dolaze i iz udaljenijih krajeva Republike Hrvatske. Svečano otvaranje jedan je od podsjetnika zajedničkih nastojanja okrenutih k poboljšanju studentskoga standarda, čak i u kriznim
vremenima.
Paula Pavletić
tajnica AMAC-a

