
Rad Povjerenstva i Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 
2005./2006. 

 

U akademskoj godini 2005./2006. Povjerenstvo za poslove AMAC-a i Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA 
udruga Sveučilišta u Zagrebu 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-Stefanović, prof, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, dr. Kruno Kovačević, PLIVA, dr. sc. 
Edi Maletić, Agronomski fakultet, prof. dr. sc. Aleksandra Korač, Pravni fakultet, Bojana Božanić, dipl. oecc., Josip 
Milić, dipl. iur., Irena Stopfer, prof. Centar za poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Povjerenstvo - Predsjedništvo je održalo ukupno 6 sjednica a glavne aktivnosti tijekom godine bile su: 
 
-   pripremanje dokumentacije za prijavu Tempus programa čije prihvaćanje bi bilo osnivanje ureda AMAC/AMCA 
udruga. Savez AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu  bi trebao djelovati preko ureda za AMAC udruge. Svako 
ozbiljnije djelovanje Saveza AMAC-a nezamislivo je bez ureda kao prostora potrebnog za sastanke i ureda kao 
jedinice koja bi provodila planove i ciljeve kojima je osnovno promicanje alumni ideje. 
Nažalost prijavljeni Tempus program nije prihvaćen i osnivanje AMAC ureda je i dalje neizvjesno. Sve ostaje na 
dobrim idejama i inicijativama članova Povjerenstva-Predsjedništva. 
Svi se slažu da je to prioritet i baza daljnjeg djelovanja Saveza. 
 
-   pripremanje i izdavanje AMAC Glasnika koji je za sada zapravo jedina poveznica AMAC-Domusa i AMAC-
Mundusa. To je podrazumijevalo sabiranje, odabir i pripremu tekstova koji su objavljeni. S obzirom na to nužno je 
bilo kontaktirati neke udruge iz Mundusa koje su poslale svoj doprinos za Glasnik. 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. 
Objavljeni tekstovi govore o nekim najzanimljivijim događanjima na Sveučilištu u Zagrebu. 
 
-   početak priprema za održavanje Sabora kao najvišeg tijela koje upravlja  Savezom AMAC-a. Sastanak se 
održava jedanput u dvije godine, kako je predviđeno Statutom a cilj ovog sastanka Sabora je da se još jednom 
raspravi o mogućnostima koordinacije rada AMAC-Domusa i AMAC-Mundusa. 
 

 


