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U izvještajnom razdoblju Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja 

Sveučilišta u Zagrebu djelovalo je u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer (AMAC 

Središnjica), predsjednica, prof. dr. sc. Štefica Cerjan-Stefanović (AMACIZ), potpredsjednica, dr. sc. 

Krunoslav Kovačević (AMAC Središnjica), potpredsjednik i članovi prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić 

(AMCA-TTF), prof. dr. sc. Edi Maletić (AMCA-FAZ), prof. dr. sc. Uroš Peruško (AMAC-FER), izv. prof. 

dr. sc. Mario Šafran (AMAC-FSC) i prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ). 

Predsjedništvo je nastavilo svoje djelovanje u skladu sa strategijom i planom djelovanja za razdoblje 
2009. – 2013. te definiranom misijom Saveza: 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. 

Također su definirani i strateški ciljevi prema kojima je Savez djelovao:  
1. Ispuniti pretpostavke za uspješno djelovanje Saveza AMAC-UZ – u uredu AMAC-a u svojstvu 
tajnika AMAC-a zaposlena je jedna osoba na pola radnog vremena, održavane su redovite sjednice 
Predsjedništva Saveza i provođene su odluke Predsjedništva, redovito se održavala mrežna stranica 
AMAC-a i putem dva Glasnika AMAC-a  (u studenome 2011. i lipnju 2012.) Savez je kontinuirano 
informirao alumne o novostima i provedenim alumni aktivnostima;  
2. Povećati broj fakultetskih alumni društava u članstvu Saveza/Povećati broj članova u fakultetskim 
alumni društavima iz redova bivših studenata (iz zemlje i inozemstva) – u studenome 2011. 
organizirana je Skupština AMAC Domus udruga na kojoj su se okupili predsjednici i predstavnici 
AMAC Domus udruga, ali i čelnici i predstavnici fakulteta koji još nisu organizirali alumni 
aktivnosti te je tom prigodom tiskana knjižica koja je okupila izvješća o radu svih AMAC 
Domus udruga. Skupština je bila dodatni poticaj fakultetima na kojima ne postoje alumni 
aktivnosti da počnu okupljati svoje alumne i osvijeste potrebu za alumni aktivnostima na 
svojoj sastavnici. U izvještajnom razdoblju osnovana je jedna nova alumni udruga i to na 
Filozofskom fakultetu. Prigodom dodjela diploma studentima se nude pristupnice za alumni udruge 
osnovane pri fakultetima;  
3. Uvesti pojam počasnog/zaslužnog člana AMAC-UZ – donesene su odluke o inauguriranju priznanja 
zaslužnim alumnima Sveučilišta u Zagrebu te su raspravljani kriteriji za dodjelu priznanja;  
4. Organizirati što više socijalnih kontakata među alumnima uz poticanje filantropskog i donatorskog 
ponašanja – u cilju poticanja filantropskog i donatorskog ponašanja započete su pripremne aktivnosti 
vezane uz Zakladu Sveučilišta u Zagrebu, sastajao ose Izvršni odbor Zaklade te je osnovano 
Povjerenstvo za Zakladu Sveučilišta u Zagrebu kojem je bio cilj izrada strategije Zaklade. Na razini 
Sveučilišta su organizirana brojna znanstveno popularna i stručna događanja, okrugli stolovi, koncerti, 
prijemi isl. na koje su redovito pozivani alumni Sveučilišta.  
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