
 

 

Rad Povjerenstva za poslove AMAC-a i Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA Sveučilišta u 

Zagrebu u ak. god. 2004./2005. 

U akademskoj godini 2004./2005. Povjerenstvo za poslove AMAC-a i Predsjedništvo Saveza radilo je u sastavu: 
prof. dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak, predsjednica Institut «Ruđer Bošković», prof. dr. sc. Branko Kunst, profesor 
emeritus, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović, profesor emeritus, Pravni 
fakultet, prof. dr. sc. Ivica Džeba, Građevinski fakultet, prof. dr. sc. Štefica Cerjan-Stefanovićprof, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije, dr. Kruno Kovačević, PLIVA, dr. sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet, prof. dr. 
sc. Aleksandra Korač, Pravni fakultet, Bojana Božanić, studentica Ekonomskog fakulteta, Josip Milić, dipl. iur., 
Irena Stopfer, prof. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Povjerenstvo - Predsjedništvo je održalo ukupno 7 sjednica a glavna aktivnost tijekom godine bilo je organiziranje 
registracije Saveza AMAC/AMCA udruga pri Sveučilištu u Zagrebu. Potvrda o registraciji stigla je iz Gradskog 
poglavarstva koncem srpnja i tako je ostvarena ideja za koju su se izjasnili sudionici III. Sabora AMAC/AMCA 
udruga. Savez bi trebao djelovati preko ureda za AMAC udruge čije osnivanje je neophodno i to je istaknuto na 
svim sjednicama i u svim razgovorima koji su vođeni s Rektoricom. U svezi s tim pripremljen je materijal i 
prijavljen je Tempus program čiji prioritet bi bilo osnivanje spomenutog ureda. Ukoliko se ne ostvari Tempus 
program, svako daljnje uspješno djelovanje Povjerenstva-Predsjedništva AMAC-a je skoro pa neostvarivo. Sve 
ostaje na dobrim idejama i inicijativama članova Povjerenstva-Predsjedništva. 
 
Još jednom je upućeno pismo-poziv fakultetima Sveučilišta u Zagrebu da poduzmu korake kako bi alumni ideju 
proširili i za nju zainteresirali pripadnike matičnih fakulteta od kojih mnogi i nisu točno obaviješteni što to zapravo 
znači. 
 
U pripremi je izdavanje novog broja Biltena i već neko vrijeme intenzivno se radi na sabiranju, odabiru i pripremi 
tekstova koji će biti objavljeni. S obzirom na to nužno je bilo kontaktirati neke udruge iz Mundusa koje su poslale 
svoj doprinos za Bilten. Iz tih priloga je razvidno da su pojedine udruge aktivne za razliku od drugih koje trenutno 
«miruju». Ali povremeno ima nekih pojedinačnih inicijativa i javljaju se pojedinci što sve ukazuje na to da se mora 
ustrajati na širenju alumni-ideje. 

 


