
Rad Povjerenstva i Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 
2006./2007. 
 
Povjerenstvo i Predsjedništvo Saveza u akademskoj godini 2006./2007. 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, prof. dr. sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet, prof. dr. sc. Aleksandra 
Korač, Pravni fakultet, Bojana Božanić, dipl. oecc., Josip Milić, dipl. iur., Irena Stopfer, prof., Sveučilište u 
Zagrebu. 
 
Održano je osam sjednica i ako želimo sažeti teme o kojima se raspravljalo, možemo reći da su sljedeće: 
 
A.   profesionalizacija ureda AMAC-a 
B.   alumni djelatnost 
C.   financije 
 
A)   Nažalost prijavljeni Tempus program nije prihvaćen i osnivanje ureda AMAC/AMCA udruga je i dalje 
neizvjesno. Članovi Povjerenstva i Predsjedništva su pokušali rektoru i prorektoru za međunarodnu suradnju 
ukazati na neophodnost profesionalizacije alumni ureda i svi su uvijek bili jednoglasni da je osnivanje ureda 
nužnost za pokretanje ozbiljnijih i brojnijih djelatnosti AMAC-a.  
Primjer dobro organiziranog ureda iznijela je u svom izlaganju na 5. saboru Saveza AMAC/AMCA udruga 
Sveučilišta u Zagrebu Judith Raab, voditeljica ureda Kepler Society iz Linza. Nažalost tom predavanju je nazočio 
mali broj dekana koji su na taj način pokazali svoju nezainteresiranost za AMAC. 
 
B)   Glavna alumni djelatnost je izdavanje Glasnika AMAC-a i ta činjenica nije  ohrabrujuća, jer bi on trebao biti 
samo sredstvo obavještavanja članstva. No za sada je on jedina poveznica AMAC Domusa s AMAC Mundusom. 
Izdavanje Glasnika je podrazumijevalo sabiranje, odabir i pripremu tekstova za objavljivanje. 
Distribucija je organizirana uz pomoć dostavljača za pojedine fakultete, redovnom i diplomatskim poštom za 
AMAC Mundus ili dobrotom pojedinih predstavnika Mundusa koji su osobno preuzeli određen broj primjeraka.  

U srpnju 2006. su počele pripreme za organizacija Sabora kao najvišeg tijela koje upravlja Savezom AMAC-a i  
koji je održan 24.-25. studenog 2006. Izvješća i zaključci Sabora su objavljeni u Glasniku. 
Sabor se održava jedanput u dvije godine, kako je predviđeno Statutom a cilj ovog sastanka Sabora je bio da se 
još jednom raspravi o mogućnostima koordinacije rada AMAC-Domusa i AMAC-Mundusa. 
 
C)  Sva promišljanja o načinima financiranja alumni pokreta dovode do zaključka da bi s vremenom financiranje 
trebalo sve manje biti od strane Sveučilišta, a sve više  od drugih izvora. 
 
 
Članovi Povjerenstva i Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu su, nezadovoljni 
postignutim rezultatima u proteklih 5 godina, a i nedostatkom podrške i prihvaćanja alumni ideje od strane glavnih 
čimbenika, pojedinih fakulteta, odlučili podnijeti ostavku i povuči se iz tih dvaju tijela. 

 


