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(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, red 
vrijednosti te 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! 

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 AMAC-Torontom 
koja je rezultirala pokretanjem kolegija hrvatskog jezika i kulture na Sveučilištu u Torontu, 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:  
1.1.1.1. RazvRazvRazvRazviti iti iti iti svijest akademske zajednice o značaju i ulosvijest akademske zajednice o značaju i ulosvijest akademske zajednice o značaju i ulosvijest akademske zajednice o značaju i ulozi alumna u razvoju Sveučilištazi alumna u razvoju Sveučilištazi alumna u razvoju Sveučilištazi 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.   
2.2.2.2. Nastaviti djelovati u skladu s misijom AMAC SavezaNastaviti djelovati u skladu s misijom AMAC SavezaNastaviti djelovati u skladu s misijom AMAC SavezaNastaviti 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:  

1. širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku društveno odgovornog 
ponašanja; 

2. širenje ugleda i promoviranje imena Sveučilišta; 
3. povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti alumna svojoj Alma Mater; 
4. poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumna; 
5. jačanje veza između matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih studenata, kao i 

njihovih prijatelja u zemlji i svijetu; 
6. štićenje zajedničkih interesa Alma Mater i alumna. 

3.3.3.3. Ispuniti pretpostavke za uspješno djelovanjeIspuniti pretpostavke za uspješno djelovanjeIspuniti pretpostavke za uspješno djelovanjeIspuniti pretpostavke za uspješno djelovanje    i razvoj alumni aktivnostii razvoj alumni aktivnostii razvoj alumni aktivnostii razvoj alumni aktivnosti    

• Na Rektoratu je od 2003. godine bila zaposlena osoba koja je vodila brigu o alumni aktivnostima 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 AMAC-a 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 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 
au pomaci u tom smjeru već postignuti. 

4.4.4.4. Poticati osnivPoticati osnivPoticati osnivPoticati osnivanje novih alumni udruga, povećavati brojnost anje novih alumni udruga, povećavati brojnost anje novih alumni udruga, povećavati brojnost anje novih alumni udruga, povećavati brojnost aktivnih alumnaaktivnih alumnaaktivnih alumnaaktivnih alumna    

• Čestim kontaktima Predsjedništva Saveza s čelnicima sastavnica te potencijalnim alumni-
koordinatorima, posebice na onima gdjenisu organizirane alumni udruge, promovirati alumni 
filozofiju te motivirati na osnivanje alumni aktivnosti na svojoj sastavnici.  

• Pojedine sastavnice studentima uručuju pristupnicu fakultetskoj alumni udruzi prigodom 
dodjele svjedodžbe prvostupnika/diplome/doktorata, ako ranije nije uručena.    

5. Organizirati što više kontakata među alumnima uz poticanje filantropskog i donatorskog Organizirati što više kontakata među alumnima uz poticanje filantropskog i donatorskog Organizirati što više kontakata među alumnima uz poticanje filantropskog i donatorskog Organizirati što više kontakata među alumnima uz poticanje filantropskog i donatorskog 
ponašanjaponašanjaponašanjaponašanja 

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 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; 
- Izraditi novi Statut Saveza u skladu sa zaključkom s posljednjeg Sabora, uz promjenu naziva 

Saveza, te uskladiti ga 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;   
- Mala 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 Saveza 
Odobrila: Helena Jasna Mencer, predsjednica Predsjedništva i Saveza  

 


