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UUUUvodno slovo vodno slovo vodno slovo vodno slovo Predsjedništva Saveza AMAC društavaPredsjedništva Saveza AMAC društavaPredsjedništva Saveza AMAC društavaPredsjedništva Saveza AMAC društava    
 

Savez Almae Matris Alumni Croaticeae (AMAC/AMCA) društava Sveučilišta u Zagrebu, 
u skladu sa svojom vizijom i misijom, usmjerio je rad na potpori osnivanju novih 
udruga bivših studenata i prijatelja svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.  

Aktivnosti oko organiziranja bivših studenata nemaju u nas tradiciju, dok je ona, 
uglavnom na anglikanskim sveučilištima , prisutna već dva stoljeća.  

Ipak, već više desetljeća postoje spontana povezivanja akademskih građana koji su 
diplomirali na našim sveučilištima. Prisutne su u nas stručne udruge i pripadajući 
savezi, poput Saveza inženjera i tehničara - HIS (s 27 udruga, od Hrvatskog 
agronomskog društva do najnovijeg, CROLAB-a) te Hrvatskog liječničkog zbora, koji 
uglavnom djeluju na stručnom planu. Njima, međutim, nedostaje njegovanje drugih 
vrijednosti o kojima brine alumni udruga.  

Na Sveučilištu u Zagrebu udruga bivših studenata i prijatelja osnovana je 19. listopada 
1989. godine, dakle prije više od dvadeset godina. Tadašnji rektor, prof. dr. sc. Zvonimir 
Šeparović, koji je veliku brigu u svom mandatu posvetio obilježavanju 320. obljetnice 
osnutka Sveučilišta u Zagrebu (1669.-1989.), založio se i za osnivanje Društva bivših 
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu koje je na Dan Sveučilišta – Dies academicus, 
19. listopada 1989. dobilo svoj danas prepoznatljiv naziv Almae Matris Alumni 
Croaticae ili s pravilnijim redoslijedom riječi Almae Matris Croaticae Alumni, pa se 
stoga jedna uz drugu rabe dvije kratice AMAC i AMCA. 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 moralne i duhovne vrednote. Prof. Šeparović je kasnije kao ministar 
vanjskih poslova Republike Hrvatske, od članova alumni udruga u inozemstvu imao 
veliku potporu u radu naše diplomacije, što već i u nazivu govori o tome da u toj službi 
posao obavljaju intelektualci s diplomom, a ne nagrađeni politički podobnici. 

U svijetu, posebice u kolijevci alumni udruga, u Engleskoj, te državama Sjeverne 
Amerike, alumni pokret ima dugu tradiciju. Ove udruge pomažu probitku sveučilišta 
na kojem su diplomirali, posebice putem svojih afirmiranih članova. Pitat ćete se koji bi 
bio motiv stručnjaka diplomiranih na nekom sveučilištu da se angažiraju za probitak 
svoje bivše škole? Uz poštovanje i zahvalnost školi u kojoj su proveli najljepše dane 
svoje mladosti, stekli visoku naobrazbu, mnoge prijatelje i životni poziv, u tamošnjim 
društvima posve je razvidan vrlo praktični razlog. Naime, u svijetu nije svejedno na 
kojem ste sveučilištu diplomirali jer se ona svake godine rangiraju. U oštroj 
konkurenciji, diploma stečena na visoko rangiranom sveučilištu predstavlja ozbiljnu, 
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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 i, ako je moguće, da je ona stalno u porastu, kako bi 
mogli s ponosom reći da imaju diplomu stečenu npr. na Yale-u, Harward-u, McGill-u, 
Bologni, Padovi, Heidelberg-u ili nekom drugom uglednom sveučilištu, znajući da će 
im to otvoriti vrata prijavi za posao, projekt ili poduzetnički poduhvat.  

Kod nas još nismo svjesni takvih mehanizama jer još živimo u nametnutoj utopiji da su 
svi jednaki i da je isticanje (elitizam) ideološki neprihvatljivo. Ubrzo ćemo se, međutim, 
naći u jedinstvenom europskom prostoru, u kojem će naši alumni biti vrlo brzo surovo 
osviješteni činjenicom da njihovo sveučilište nije više prvo i najbolje, nego da će se 
prednost dati mnogima koji dolaze sa svjetski afirmiranih i s bivšim studentima dobro 
povezanih sveučilišta. Stoga mislimo da je već posljednji trenutak da poradimo na svim 
mehanizmima koji našem sveučilištu mogu pomoći u jednom segmentu puta prema 
izvrsnosti. 

Rad u alumni udrugama u nas, za sada je volonterski, i zato ga obavljaju ljudi koji teže 
izvrsnosti, svjesni važnosti uloge ovih udruga, kao i važnosti promocije svojeg 
sveučilišta, u Hrvatskoj i u svijetu.  

Tim više držimo da danas treba širiti aktivnosti na sveučilištu i angažirati na njima što 
više sudionika, kako bi se postigli bolji rezultati u našim glavnim zadaćama, stvaranju 
kvalitetnih stručnjaka u znanstveno-istraživačkoj edukaciji. Bivši studenti mogu nam 
pomoći na mnogo načina, od povezivanja sa svjetskim centrima izvrsnosti u kojima  
nalazimo značajan broj naših studenata, do realizacije zajedničkih projekata te 
pribavljanja značajnih sredstava za redovite i izvanredne aktivnosti sveučilišta.  

Vjerujemo da će ova Skupština barem djelomično razviti svijest o važnosti i nužnosti 
njegovanja alumni ideje, kao i potaknuti osnivanje novih udruga te jačanje alumni 
aktivnosti na cijelom Sveučilištu. 

Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava Sveučilišta u Zagrebu 
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Strategija razvitka AMAC SavezaStrategija razvitka AMAC SavezaStrategija razvitka AMAC SavezaStrategija razvitka AMAC Saveza
1 

 
Prilog pod ovim naslovom temelji se na raspravama i usvojenim dokumentima na 
Saboru AMAC Saveza održanom u srpnju 2009. godine te Zaključcima Sabora, a neki su 
objavljeni u prethodnim brojevima Glasnika i zapisnicima sastanaka. Visoka kvaliteta 
sadržaja tih dokumenata, kao i dužnost i čast koju osjećam u svojstvu novoizabrane 
predsjednice Saveza, potiču me da u ovom Uvodu prije svega izrazim veliku zahvalnost 
bivšem Predsjedništvu i svim suradnicima Saveza za nesebičan i uporan trud i vrijeme 
koje su uložili na dobrobit AMAC-UZ. Novom Predsjedništvu je to veliki poticaj za 
daljnji razvitak i napredak Saveza. Stečena iskustva i općenito znanje i svijest o važnosti 
alumni društava usvojenih tijekom postojanja i djelovanja AMAC Saveza ili prenesenih 
iz zemalja gdje alumni ideja živi i raste već gotovo stoljeće, novo će Predsjedništvo 
iskoristiti za daljnje planove razvitka Saveza. Ispunjenje svoje misije Savez će provoditi 
na način i putem koji će najbolje odgovarati zahtjevima trenutka. 

Strategijom definiramo misiju i viziju. One su za alumni društva diljem svijeta manje 
više iste. Strateški ciljevi, aktivnosti i mjere koje će Savez i njegove sastavnice 
poduzimati, kao i pokazatelji uspješnosti tijekom provođenja misije, međutim, 
određeni su sadašnjim stanjem, te političkim i materijalnim uvjetima, koje ćemo imati 
za vrijeme mandata. 

MisijaMisijaMisijaMisija    
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. 

 
Sve za dobrobit Sveučilišta te njegovih alumna i prijatelja! 

VizijaVizijaVizijaVizija    
Savez AMAC-UZ bit će u zemlji i svijetu prepoznatljivo i ugledno alumni društvo s 
čvrstim partnerskim i suradničkim vezama između bivših i sadašnjih studenata te 
Sveučilišta i njihovih prijatelja. 
    
Strateški cilj 1.Strateški cilj 1.Strateški cilj 1.Strateški cilj 1.    

                                                           

1
 Objavljeno u Glasniku AMAC Saveza 16. ožujka 2010. 
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Ispuniti pretpostavke za uspješno djelovanje Saveza AMAC-UZ! 
 
Mjere: osigurati bolju logistiku, a na taj način i uspješnije informiranje i funkcioniranje 
Saveza: 
- izrada pečata i memoranduma u skladu sa Statutom i novim vizualnim 

identitetom Sveučilišta; 
- uvođenje novog radnog mjesta (radnog vremena) u Uredu Saveza; 
- osiguranje prostora za sastajanje i druženje manjih skupina alumna; 
- održavanje web stranice Saveza i veza s fakultetskim alumni društvima; 
- kontinuirano informiranje članstva putem Glasnika AMAC-UZ; 
- sustavno financiranje preko proračuna Sveučilišta do generiranja vlastitih 

sredstava. 
    
Strateški cilj 2.Strateški cilj 2.Strateški cilj 2.Strateški cilj 2.    
Povećati broj fakultetskih alumni društava u članstvu Saveza! Povećati broj članova u 
fakultetskim alumni društvima iz redova bivših studenata (iz zemlje i inozemstva). 
 
Mjere: kontaktirati dekane onih fakulteta koji još nisu organizirali alumni društvo i 
potaknuti fakultetska alumni društva da motiviraju svoje bivše studente i prijatelje da 
se učlane u fakultetska alumni društva i uključe u prioritetne alumni aktivnosti: 
- uručiti pristupnicu studentima u prigodi dodjele svjedodžbe prvostupnika  

/diplome/ odnosno doktorata, ako ranije nije uručena; 
- uključiti studente u aktivnosti AMAC-a; 
- organizirati sastanak koordinatora fakultetskih alumni društava. 

 
StrateškStrateškStrateškStrateški cilj 3.i cilj 3.i cilj 3.i cilj 3.    
Uvesti pojam počasnog /zaslužnog člana AMAC-UZ. 
 
Mjere: pozvati istaknute osobe iz znanstvenog, kulturnog, umjetničkog, gospodarskog, 
medijskog i političkog milieua u zemlji i inozemstvu da postanu počasni članovi 
odnosno prijatelji AMAC-UZ. 
 
StrStrStrStrateški cilj 4.ateški cilj 4.ateški cilj 4.ateški cilj 4.    
Organizirati što više socijalnih kontakata među alumnima uz poticanje filantropskog i 
donatorskog ponašanja. 
 
Mjere: Zaklade, stipendije, usavršavanja, druženja zabavnog, sportskog i umjetničkog 
karaktera, znanstveno popularna i stručna predavanja, okrugli stolovi, predstavljanje 
istaknutih članova alumna, izleti, koncerti, aukcije, prijemi, tematske večeri... 
 
SSSS Jake strane: Iskustvo, znanje i postojanje nekoliko dobro uhodanih AMAC društava i 



 

 

 

 7 

entuzijastičnih volontera, u nas i u svijetu, sa sviješću o važnosti alumni djelovanja 
predstavlja čvrstu bazu za daljnji napredak. 
    
WWWW    Slabe strane: Nepovoljna logistika i mala motiviranost i inertnost sredine prema 
uvođenju novina i promjena onemogućavala je brži napredak. 
    
OOOO Povoljne prilike: Obećanje Uprave Sveučilišta za pomoć u logistici, veliki potencijal u 
bivšim studentima, kojima se do sada nije sustavno pristupalo, jača optimizam za 
daljnje djelovanje. 
    
T T T T Prijetnje: Nepovoljna gospodarska i socijalna situacija izazvana općom svjetskom 
recesijom, koja će prema nekim izvorima svoj vrhunac doživjeti 2010./ 2011., ozbiljna je 
prijetnja razvitku alumni djelatnosti. 
 

prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer   
Predsjednica Saveza AMAC/AMCA društava Sveučilišta u Zagrebu 
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AAAAMACIZ MACIZ MACIZ MACIZ ----    DruštvDruštvDruštvDruštvo dipo dipo dipo diplomiranih inženjera i prijatelja lomiranih inženjera i prijatelja lomiranih inženjera i prijatelja lomiranih inženjera i prijatelja KKKKemijskoemijskoemijskoemijsko----tehnološkog tehnološkog tehnološkog tehnološkog 

studijastudijastudijastudija    

 

Predsjednik: prof. dr. sc. Antun Glasnović 
Url: http://www.amaciz.hr 
 
Društvo je osnovano 13. veljače 1990. godine 

             
 

IZVJEŠĆE O RADU  

U protekloj godini Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko tehnološkog 
studija – AMACIZ, nastavilo je sa svojim brojnim aktivnostima.    Danas je u AMACIZ 
učlanjeno blizu 600 članova, od toga tristotinjak veoma aktivnih. Aktivnosti se odvijaju 
putem sekcija: Akademski zbor Vladimir Prelog, Znanstveno-stručni kolokviji, Likovna 
sekcija, Planinarsko-izletnička sekcija, Inovatori, Sportska sekcija, a od ove godine 
započela je i Tribina utorkom pod nazivom Umjetnost i znanost. Radom sekcija 
koordiniraju pročelnici koji su članovi Upravnog odbora Društva te time poveznica s 
predsjednikom.  

Početkom ožujka održana je redovita Godišnja skupština, na koju se odazvalo preko 
stotinu članova. Prisutnim članovima Društva pozdrave su uputili dekan Fakultete 
kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, predsjednica 
AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasna Helena Mencer, predsjednica 
AMCA Tekstilno- tehnološkog fakulteta, prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić te 
predsjednik AMCA-FA Građevinskog fakulteta, prof. dr. sc. Ivica Džeba. Ovogodišnja 
Skupština najvećim je dijelom bila posvećena dvadesetogodišnjem djelovanju najstarije 
sekcije Akademskog zbora Vladimir Prelog, a u izvještaju predsjednika  obuhvaćene su i 
aktivnosti svih drugih sekcija i članova Društva. Stoga je dano opširnije izvješće o 
aktivnostima akademskog zbora, a također i o novoj aktivnosti Tribina utorkom.  

Prikaz aktivnosti sekcija u 2011. godini:Prikaz aktivnosti sekcija u 2011. godini:Prikaz aktivnosti sekcija u 2011. godini:Prikaz aktivnosti sekcija u 2011. godini:    

Akademski zbor Vladimir PrelogAkademski zbor Vladimir PrelogAkademski zbor Vladimir PrelogAkademski zbor Vladimir Prelog    

Akademski zbor Vladimir Prelog, najstarija je sekcija koja u 2011. obilježava 20. 
obljetnicu djelovanja, te je tom značajnom jubileju posvećena posebna točka dnevnog 
reda Godišnje skupštine. 

Izvješće o 20 godina djelovanja Akademskog zbora Vladimir Prelog podnijeli su 
utemeljiteljica zbora professor emeritus Marija Kaštelan Macan i pročelnik zbora dr. sc. 
Krunoslav Kovačević. Podsjetili su na sve značajnije uspjehe, te predstavili prigodnu 
brošuru 20 godina djelovanja Akademskog zbora Vladimir Prelog  i filmski prilog na 
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DVD-u Zov glazbe s dokumentarnim pregledom svih održanih koncerata tijekom 
proteklih dvadeset godina. 

Prigodom tog značajnog jubileja dodijeljena su priznanja utemeljiteljici zbora, 
dosadašnjim predsjednicima i sadašnjem predsjedniku Društva, dirigentima zbora, te 
članovima zbora za neprekidno aktivno članstvo tijekom 5, 10, 15 ili 20 godina. 

U okviru organizacije Godišnje skupštine održan je i tradicionalni, a ovog puta i 
jubilarni godišnji koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu. U programu svečanog 
koncerta nastupili su i seniori, članovi zbora u početku njegovog djelovanja. Svečani 
koncert oduševio je sve prisutne gledatelje, a izdan je i prigodni DVD.    

Nadalje, zbor je sudjelovao na sljedećim manifestacijama: 
- 1. samoborsko zborsko protuletje, međunarodno natjecanje (Samobor 9. travnja 2011.);  
- 1. susret pjevačkih zborova fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (HGZ, 31.05.2011.); 
- Musica sacra, koncert pjevačkih zborova u sklopu 34. susreta zagrebačkih glazbenih 
amatera koji je održan u crkvi Marije Pomoćnice na Knežiji 15.listopada 2011.; 
- Zbor je u svojim nastupima u dva navrata uveličao promocije diplomiranih studenata 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, te završenih studenata Tehničkog 
veleučilišta Zagreb i VPŠ Libertas. Također, nastupio je i pri obilježavanju 50. obljetnice 
upisa generacije studenata na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; 
- Započele su pripreme za ovogodišnji Božićni koncert u Bazilici srca Isusova 26. 
prosinca 2011. te za nastup na  međunarodnom natjecanju u Bratislavi ili Krakowu u 
ožujku 2012. 
    
Likovna sekcijaLikovna sekcijaLikovna sekcijaLikovna sekcija    
Članovi Likovne sekcije se redovito sastaju jednom tjedno pod stručnim vodstvom. 
Aktivnosti Likovne sekcije iskazane su izložbama radova i likovnim radionicama. 
Skupne izložbe: 
- Galerija AMACIZ,  4. ožujka do 8. travnja 2011. uz održavanje Godišnje skupštine; 
- Galerija Kristofor Stanković, 15. do 30. lipnja 2011.; 
- Sastanak kemičara Hrvatske (veljača  2011.); 
- Knjižnica Knežija, otvorena 20. listopada 2011.; 
- Galerija AMACIZ, otvorena  25. listopada 2011.;  
- 6. skupna izložba Galerija u predvorju, 8.- 15. studenog 2011.  
Članice Likovne sekcije Teresa Surla i Mirjana Jakopčević sudjelovale su na 
međunarodnoj slikarskoj koloniji u Velesu, Makedonija (od 03. do 12. kolovoza 2011.).  
    
ZnZnZnZnanstvenoanstvenoanstvenoanstveno----stručni kolokvijistručni kolokvijistručni kolokvijistručni kolokviji    
Tematska predavanja se održavaju u pravilu jednom mjesečno, a tematski obrađuju 
aktualne teme te predstavljaju pojedine grupe znanstvenika. Tijekom protekle godine, 
između ostalih, održana su sljedeća predavanja:    
- Dr. sc.Vjera Lopac        (FKIT): Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fizici; 
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- Dr.sc. Ante Radonić (Tehnički muzej u Zagrebu): Svemirski letovi i istraživanje 
Mjeseca; 
- Dajana Kranželić, mag. ing., Iva Lozić, mag. ing., Vilko Mandić, mag. ing., Sebastijan  
Orlić, mag. ing., dr. sc. Neven Ukrainczyk, mag. ing. (FKIT): Rendgenska difrakcija 
praha; 
- Dr sc. Davor Dolar (FKIT): NZZ PostDoc projekt: Uklanjanje novih zagađivala iz voda 
membranskim tehnologijama; 
- Dr.sc. Marko Mužic, dr.sc. Katica Sertić-Bionda:  Laboratorij za naftno-petrokemijsko 
procesno inženjerstvo.     
    
Sportska sekcijaSportska sekcijaSportska sekcijaSportska sekcija    
U stolnoteniskim ligama koje organizira Stolnoteniska organizacija klubova i aktiva 
Zagreba (SOKAZ) kontinuirano se natječu četiri ekipe AMACIZ-a. U protekloj godini 
naše dvije ekipe osvojile su treće mjesto te se plasirale u viši stupanj natjecanja. 
Zanimljivo je da su te dvije ekipe sastavljene od sadašnjih i bivših nastavnika Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije i Muzičke akademije. 
    
PlaninarskoPlaninarskoPlaninarskoPlaninarsko----izletnička sekcijaizletnička sekcijaizletnička sekcijaizletnička sekcija    
Ljubitelji prirode i šetnje mogu biti zadovoljni pročelnikom koji gotovo svaki mjesec 
organizira jedan izlet, a koji su tako pripremljeni da mogu zadovoljiti planinare 
različitih kondicijskih kapaciteta. 

U okviru događanja oko Godišnje skupštine organiziran je tradicionalni godišnji izlet u 
Pazin kojem se odazvalo preko 130 članova. Na ostalim izletima se u prosjeku odazove 
pedesetak članova Društva. 

Pregled izleta: Pazin (tradicionalni godišnji izlet); Kostelsko gorje; Bosanska Krupa; 
Gacka; Rječina. 
    
TribiTribiTribiTribina utorkom na utorkom na utorkom na utorkom ––––    Umjetnost i znanostUmjetnost i znanostUmjetnost i znanostUmjetnost i znanost    
U travnju 2011. započela je nova aktivnost Društva diplomiranih inženjera i prijatelja 
KTS-a pod nazivom TRIBINA UTORKOM – Umjetnost i znanost. Zamisao tribine je 
predstavljanje poznatih umjetnika -  književnika, a također i inženjera, nastavnika ili 
znanstvenika koji su se dokazali svojim stvaralaštvom izvan svoje osnovne profesije. 
Dosad su održane dvije Tribine. 

U prvom dijelu prve Tribine susreli smo se sa Zagorkom. Performans je predstavio 
Zagorkin, u javnosti malo poznat privatni život i stvaralaštvo kao rezultat najnovijih 
istraživanja. I zaista, gospođa Dubravka Vidović, kostimirana u jednu novu Zagorku, 
uvjerljivo je, govoreći u prvoj osobi, nizala zanimljivosti iz njezinog burnoga života. U 
drugom djelu Tribine predstavili su se Glagoljaši u gostima. O čudesnom hrvatskom 
pismu govorili su dr. sc. Darko Žubrinić, redoviti profesor matematike na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva, bivši dopredsjednik Društva hrvatske glagoljice i dramski 
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umjetnik  Stjepan Bahert, dopredsjednik društva, uz čitanje izvornog štiva i s pomoću 
računalnog prikaza.  

Na našoj drugoj tribini predstavljena je knjiga Mrači se, a tek je svanulo, pjesnika, 
esejista, kritičara i slikara Hrvoja Čulića koji je cijeli svoj radni vijek proveo kao 
nastavnik matematike i fizike.  
    
GlasnikGlasnikGlasnikGlasnik    
Članovi Društva redovito su informirani o svim aktivnostima te o zbivanjima na 
matičnom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Glasnikom    
AMACIZ-a koji izlazi dva puta godišnje u nakladi od 600 primjeraka, a koga krase 
prikladni dizajn i zanimljivi članci. 

Među nositeljima aktivnosti AMACIZ-a, uz časne iznimke, nažalost, premali je broj 
predstavnika mlađe generacije. I pored toga,  aktivnosti članica i članova AMACIZ-a 
odlikuju se obimnošću i kvalitetom, što potvrđuje da entuzijazam, ljepota duha i 
autentično znanje nemaju godina. 

prof. dr. sc. Antun Glasnović, predsjednik AMACIZ-a 
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AMCAAMCAAMCAAMCA----FA FA FA FA ----    Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu    
                  
 

Predsjednik: prof. dr. sc. Ivica Džeba 
Url: http://www.grad.unizg.hr/amca 
 
Udruga je osnovana 4. prosinca 1998. godine                
 

IZVJEŠĆE O RADU  
 
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
- Almae Matris Croaticae Alumni osnovana je prije 13 godina i danas ima 771 člana. 

Od samog početka djelovanja udruge jedna od osnovnih zadaća bila je širiti alumni 
filozofiju među nekadašnjim i sadašnjim studentima, ali i među nastavnicima, te što 
bolje umrežiti nekadašnje studente. U tu svrhu su od samih začetaka rada udruge 
organizirani susreti jubilarnih generacija studenata te u sklopu alumni večeri 
predavanja i izložbe s popularnim temama za sve članove. To je uvijek prilika da se 
okupe stari i potencijalni novi članovi i uspostave nove ili obnove stare kontakte. S 
intenziviranjem takvih događanja vidljiv je i priljev novih članova, a alumni večeri su 
redovito posjećivali i sadašnji studenti. Protekle godine te večeri, koje su zbog brojnosti 
posjetitelja zahtijevale veliku predavaonicu, nisu se mogle organizirati. Predavaonica se, 
naime, dijeli s tri fakulteta, a zbog bolonjskog sustava obrazovanja i prostorne 
skučenosti nije bila slobodna i za okupljanja alumna u vrijeme kad je to jedino moguće 
organizirati.  

Alumni Građevinskog fakulteta usvojili su naviku redovitog sastajanja pojedinih 
generacija nekadašnjih studenata, a upravo te sastanke potaknula je udruga AMCA-FA 
u prvim godinama svog postojanja. Sad se nekadašnji studenti redovito obraćaju udruzi 
za pomoć vezano uz podatke koji sve alumni pripadaju određenoj generaciji do 
njihovih kontakt adresa. U tome veliku pomoć imaju u "Adresaru AMCA-FA", koji je 
izdan 2008. godine. Izvješća s nekih od tih okupljanja redovito se objavljuju u "Glasniku 
AMCA-FA". 

Kako bi se privukli udruzi tek diplomirani inženjeri (danas magistri inženjeri), gotovo 
od početka postojanja Udruge studentima se prilikom obrane diplomskih radova 
obraća predsjednik ili tajnik udruge te ih upoznaje sa postojanjem i ciljevima Udruge i s 
alumni filozofijom. Tom prilikom im se podjele upisnice u Udrugu kao i glasilo udruge 
za tekuću godinu "Glasnik AMCA-FA". Kako bi se tek diplomirane inženjere potaklo da 
se učlane u Udrugu, od 1999. godine vodi se putem web stranica akcija pomoći 
zapošljavanja mladih inženjera, koja je dobila pohvale na sveučilištu, a prihvatile su je i 
neke druge alumni udruge. Na takav način se omogućava tek diplomiranim 
inženjerima da pronađu posao koji im najbolje odgovara, a s druge strane da i 
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poslodavci, uglavnom alumni našeg fakulteta, dobiju kadrovski pomladak koji im je 
potreban. 

Udruga ima i svoje web stranice na adresi www.grad.unizg.hr/amca koje su sadržajno 
bogate informacijama te se redovito održavaju i obogaćuju novostima iz alumni udruge. 
Na stranicama se uz aktualnosti mogu pronaći sve informacije vezane uz ustroj Udruge, 
njenu povijest, popis članova Udruge, svi brojevi glasila u elektronskoj verziji, preko 
web stranica se vodi i akcija pomoći pri zapošljavanju itd. 

Od aktivnosti koje ima AMCA-FA treba svakako izdvojiti publicističku djelatnost. 
Jednom godišnje počevši od 2000. godine izlazi "Glasnik AMCA-FA", glasilo Udruge 
kojim se članovi obavještavaju o svim značajnijim događanjima u alumni zajednici, 
novostima na fakultetu i sveučilištu. To je jedno od rijetkih glasila u AMAC zajednici, 
ali je svojim sadržajem također na određeni način izvoran. Treba napomenuti da su 
neke od redovitih rubrika preuzela i druga alumni glasila. "Glasnik AMCA-FA" je uz 
tiskano izdanje dostupan i u elektronskoj verziji na web stranicama udruge. Kroz 
"Glasnik AMCA-FA" članovi se upoznaju s aktualnom djelatnošću pojedinih zavoda na 
znanstvenom i stručnom polju, pozivaju se da upisuju specijalističke i poslijediplomske 
studije kao i tečajeve stalnog stručnog usavršavanja upravo na fakultetu na kojem su 
diplomirali te da i na takav način pripomažu svom fakultetu kao njegovi alumni. Na 
takav način "Glasnik AMCA-FA" nije samo informativan u pogledu alumni tema nego 
je i svojevrsni promotor usluga koje nudi Građevinski fakultet. Glasilo udruge tiska se u 
1200 primjeraka i besplatan je za članove udruge. 

U okviru predsjedništva Udruge tek diplomirani inženjeri pronalaze pomoć i 
informacije vezane uz zapošljavanje, izradu životopisa, savjeta kako se predstaviti 
prilikom traženja zaposlenja, kako istaknuti svoja znanja, koju vrstu posla prihvatiti pa 
sve do kontakata s potencijalnim poslodavcima. Jednom riječju, iako spontano, 
predsjedništvo udruge djeluje i kao svojevrsni centar za upravljanje karijerama. I u 
provođenju ovih aktivnosti značajnu ulogu ima ranije objavljeni "Adresar AMCA-FA". 

I udruga AMCA-FA ima većinu istih problema kao i druge alumni udruge. Stoga vrijedi 
ponovno istaknuti da, dok se ne riješi status barem predsjednika alumni udruga, neće 
se moći očekivati značajniji napredak u radu ovih društava. 

prof. dr. sc. Ivica Džeba, predsjednik Udruge AMCA-FA 
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AMACAMACAMACAMAC––––FSC FSC FSC FSC ----    Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera prometnih Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera prometnih Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera prometnih Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera prometnih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebznanosti Sveučilišta u Zagrebznanosti Sveučilišta u Zagrebznanosti Sveučilišta u Zagrebuuuu    
 
 

Predsjednik: dr. sc. Darko Babić 
Url: http://www.fpz.hr/amac-fsc 
 
Udruga je osnovana 22. ožujka 2002. godine 

                                    

 
IZVJEŠĆE O RADU 

U desetoj godini djelovanja Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera 
Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu sazvane su sjednice Izvršnog 
odbora, ukupno pet puta, na kojima je razmatrana tekuća problematika vezana za 
organizacijske aktivnosti, organiziranje Savjetovanja, pitanje suradnje sa Komorom 
inženjera prometa i druge točke od interesa za Udrugu. 

Najvažnija i najduža aktivnost Udruge bila je vezana za osnivanje Komore inženjera 
prometa. Sada kada je Komora osnovana, Udruga nastavlja svoj rad u pogledu suradnje 
sa Komorom, te pružanja pomoći i davanja informacija našim članovima koji su 
zainteresirani za pitanja oko Komore.  

Udruga aktivno sudjeluje u organizacijama i suorganizacijama znanstveno-stručnih 
savjetovanja, okruglih stolova, javnih tribina i seminara iz područja prometa. Udruga 
surađuje s brojnim institucijama i vodećim tvrtkama iz Hrvatske te iz inozemstva, kao 
što je aktivno sudjelovanje i suradnja vodstva Udruge na forumima EFLE (European 
Forum of Logistics Education), koji se svake godine održavaju u organizaciji druge 
institucije. Fakultet prometnih znanosti i Udruga su članovi udruženja EFLE od 2005. 
godine te je u protekloj 2010. godini Forum EFLE bio organiziran u Zagrebu od strane 
Fakulteta prometnih znanosti i Udruge AMAC-FSC.      

U 2004. godini utemeljen je AMAC-FSC Ogranak Split kao jedini ogranak udruge 
AMAC-FSC s ciljem da se kroz organizaciju predavanja, tribina, okruglih stolova i 
provedbu projekata iz područja prometa promiče prometna kultura, stručna i 
znanstvena misao, te da se pronađu optimalna rješenja za prisutne probleme u 
prometnoj struci. U redovitima aktivnostima Ogranak surađuje sa svim relevantnim 
čimbenicima vezanim za promet u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
Nadalje, Ogranak Split AMAC FSC-a član je Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS) i 
radovi članova Ogranka nalaze se u Zborniku 100 godina ZUIS-a izdanom 2010. godine. 
U organizaciji Ogranka do sada je održano desetak javnih tribina, poput Sigurnost 
pomorskog prometa u splitskom akvatoriju (2009.), Održivost javno prometnih 
površina i stupanj sigurnosti u prometu (Dubrovnik 2009.), Predstavljanje novog 
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zakona o sigurnosti na cestama (2008.), Sigurnost djece u okruženju Osnovne škole 
Marjan i Spinut (2009.), Strategija prometnog razvitka splitske konurbacije (2011.). 

Nakon niza uspješno provedenih aktivnosti Udruga i dalje nastavlja svoj rad u svrhu 
jačanja alumni društva, aktiviranja novih članova, te promicanja struke i Sveučilišta. 

dr. sc. Darko Babić, predsjednik Udruge AMAC-FSC 
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AMAMAMAMCACACACA    ----    TTFTTFTTFTTF    ––––    Hrvatska uHrvatska uHrvatska uHrvatska udrugadrugadrugadruga    bivših studenata i prijatelja Tekstilnobivših studenata i prijatelja Tekstilnobivših studenata i prijatelja Tekstilnobivših studenata i prijatelja Tekstilno----
ttttehnološkog fakultetaehnološkog fakultetaehnološkog fakultetaehnološkog fakulteta    
    
 

Predsjednica: prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić 
Url: http://www.ttf.hr/amac 
 
Udruga je osnovana  17. svibnja 2004. godine 

           

IZVJEŠĆE O RADU 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta, AMCA 
TTF, pored brojnih  aktivnosti u kontinuitetu, u protekloj  godini nastavila je rad novim 
sadržajima, namijenjenim jačanju kohezije članova i prijatelja AMCA TTF, te širenju 
filozofije AMCA, u Hrvatskoj i inozemstvu.  

Premda je AMCA TTF od osnutka imala internetsku stranicu na engleskom jeziku 
(www.ttf.hr/amac)))) na prvom mjestu novih aktivnosti postavljam stranice AMCA TTF 
na portalu Croatia World Network (CROWN):  http://www.croatia.org/crown/articles 
/10181/1/The-Croatian-Textile-Alumni-Society-and-Friends---AMCA-TTF.html 

Našim sadržajima na ovom portalu potaknut ćemo udruge AMCA da jačaju svoje 
aktivnosti, vjerujem i potaknuti osnivanje novih udruga u Hrvatskoj.   

8. skupština AMCA TTF sa 116 sudionika, održana 14. lipnja  2011. započela je hrvatskom 
himnom  u izvedbi akademskog zbora Vladimir Prelog, nastavljena studentskom 
himnom, zbor nam je na kraju darovao najljepši put u Europu, glasom europske Ode 
radosti, Ludwiga van Bethovena. Iznimna je čast dobiti ovaj ugledni akademski zbor na 
otvorenju Skupštine, što je temeljeno na izvrsnoj suradnji s udrugom AMACIZ, te 
članovima ovog zbora, od kojih većina sudjeluje u radu naših skupština, pomažući 
svojima glasovima skromnom privremenom zboru AMCA TTF. 

Na domjenku 8. skupštine neformalno smo dogovorili osnivanje klape AMCA TTF, a u 
prvom sretnom pokušaju ovom  klapom ravnala je Samoborka iz KUD Ferdo Livadić, 
prof. Suzana Tkalčić, sa Western University of Health Sciences,  Pomona (CA, SAD). 

Skupština u lipnju 2011. donijela je našoj Udruzi nove članove, što je u sladu s 
aktivnostima Udruge usmjerenih na pristup novih članova.  

Pored toga, povećava se broj prijatelja naše Udruge, iz drugih znanstvenih područja, iz 
glazbenih i umjetničkih krugova. Ovaj bogati milieu okupljenih ljudi čini okosnicu iz 
koje crpimo nove ideje. 
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Dobra praksa AMCA TEAM-a, neposredno nakon svake Skupštine, je priprema 
materijala za DVD, kojeg šaljemo članovima i sudionicima skupštine. Pored toga 
odabrane fotografije su dostupne i na internetskoj stranici AMCA TTF. 

Glasnik AMCA TTF objavljujemo početkom svakog prosinca, rad na pripremi Glasnika 
uvijek započinje s  pojavom jeseni, prikupljanjem pisanog i drugog materijala. Trenutno 
je u pripremi Glasnik AMCA TTF 2011. Odjeci na naše Glasnike uvijek nas potiču na 
nove ideje, spominjem pohvalne riječi naše bivše studentice Ilonke Nadj-Sívó, koja živi 
u Mađarskoj:  “AMCA TTF je nevidljiva ruka koja grli i zrači”, kao i poruku dr. Dragice 
Anderle iz Wisbasena, “Gledam Vas, svi ste vrijedni i globalniji, šaljem Glasnik 
članovima AMAC u Njemačkoj, nek' listaju”. Dugu poruku zahvalnosti na 
gostoprimstvu te za predavanje održano na Sveučilištu u Zagrebu, poslao nam je veliki 
prijatelj AMCA TTF, inozemni član Predsjedništva Saveza AMAC, arhitekt Hrvoj Nino 
Sydney – Somogy.  

Udruga AMCA TTF pruža stalnu potporu našim studentima. U jesen smo se odlučili za 
potporu studentici Bojani Đurasek, koja je u okviru ERASMUS programa mobilnosti, 
otputovala u Portugal (University of Minho, Gimarais), na jedan semestar studija. 
Bojana je u Portugalu izradila projektni zadatak na temu portugalske tradicijske odjeće. 
AMCA TTF je ovime pomogla mobilnosti hrvatskih studenata, iz donacije njenog člana, 
Ferida Jakupovića, namijenjene za pomoć i nagrade studentima.  

Od 2010. AMCA TTF objavljuje Natječaj za najbolje studentske radove. Na Godišnjoj 
skupštini, dobitnike nagrađuje novčanim iznosom i Priznanjem. Pored toga, 
studentima koji pristupe Udruzi nakon promocije,  AMCA TTF dodjeljuje Glasnik 
Udruge te simbolične poklone, i oslobađa ih od jednogodišnje članarine.  

Predsjedništvo AMCA TTF redovito održava sjednice,  poglavito pred objavom Glasnika 
i održavanju Skupštine. Zbog potrebne financijske potpore u objavi Glasnika, Udruga 
upućuje zamolbe nekim tekstilnim tvrtkama. Sredstva nisu visoka i zato se većina 
tvrtki odazove, čime podmirimo troškove objave Glasnika AMCA TTF.  

Udruga AMCA TTF ove godine je donirala udrugu AMACIZ  potporom u objavi DVD-a 
akademskog zbora Vladimir Prelog, povodom 20. obljetnice djelovanja. Na koncertu u 
Hrvatskom glazbenom zavodu, održanom 3. ožujka 2011. predsjednica AMCA TTF je 
akademskom zboru Vladimir Prelog uputila čestitke, te poklonila suvenire Udruge. 

Tradicionalno AMCA TTF šalje Božićne i Uskršnje čestitke, svojim članovima koji 
koriste Internet, kao i svim predstavnicima AMCA domus i AMCA mundi, povezujući 
tako gotovo sve udruge AMAC u Hrvatskoj i inozemstvu, od Novog Zelanda, preko 
Europe do Vancouvera. 
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Udruga ima uzornu suradnju s matičnim fakultetom, uz stalnu potporu dekana, 
profesora Darka Ujevića. Izdvajam zajedničku organizaciju znanstvenih i 
gospodarstvenih tribina. 

U povezivanju Hrvatskih udruga AMAC naša Udruga njeguje dobru suradnju s 
udrugom AMACIZ, gotovo na svim poljima suradnje. Ove godine u organizaciji 
planinarske sekcije AMACIZ-a, bili smo na izletu u  Pazin i Bosansku Krupu. 

Udruga posjeduje nekoliko suvenira i svojih obilježja, poklanjamo ih zaslužnim 
članovima, prijateljima i gostima.  

 
prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, predsjednica AMCA TTF 
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AMACAMACAMACAMAC----ALUMNI FER ALUMNI FER ALUMNI FER ALUMNI FER ----    Hrvatska udHrvatska udHrvatska udHrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta ruga diplomiranih inženjera Fakulteta ruga diplomiranih inženjera Fakulteta ruga diplomiranih inženjera Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebuelektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebuelektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebuelektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu    
    
 

Predsjednik: mr. sc. Srećko Seljan 
Url: http://www.amac.fer.hr 
 
Udruga je osnovana 10. svibnja 2007. godine                     

 
IZVJEŠĆE O RADU 

U periodu od izborne skupštine održane 10 svibnja 2007. godine, udruga AMAC-
alumni FER djelovala je u skladu sa Statutom i tradicijom od osnivanja Zajednice 
diplomiranih inženjera Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu osnovane 1992. godine do 
danas.  

Na izbornoj skupštini 2007. godine izabrano je Predsjedništvo od 24 člana. Članovi 
Predsjedništva birani su iz redova zaposlenika FER-a i iz raznih gospodarskih 
organizacija. Dekan Fakulteta je član Predsjedništva po položaju. U skladu sa svojim 
statutarnim ovlastima, Predsjedništvo je nadopunilo svoj sastav s još tri člana, tako da 
današnji sastav ima 27 članova.  

Nakon što je izabrano, Predsjedništvo Udruge je načinilo plan djelovanja u kojem su 
pobrojane akcije i ciljevi koje treba ostvariti. Oni su prvenstveno bili orijentirani na 
okupljanje što većeg broj članova i omogućavanje njihove što sadržajnije i plodnije 
suradnje s Fakultetom i Udrugom. Jedan dio tih ciljeva smo ostvarili, dio će ostati za 
novo Predsjedništvo, a jedan dio akcija ostaje kao permanentni zadatak u djelovanju 
Udruge. 

Među tim akcijama svakako najvažnijom i najopsežnijom smatramo organizaciju i 
formiranje Alumni kluba FER-a, koja je trajala nekoliko godina. U njoj su uz članove 
Predsjedništva AMAC Alumni FER udruge sudjelovali mnogi volonteri i zahvaljujući 
njihovom entuzijazmu, kao i materijalnoj potpori Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva, mi danas imamo na raspolaganju jedan vrlo ugodan i svrhovito uređen 
klupski prostor. Započeo je s radom u lipnju 2010. godine, a svečano službeno otvorenje 
je priređeno u prosincu 2010. Alumni klub je namijenjen svim članovima AMAC-
Alumni FER udruge i njihovim osobnim i poslovnim prijateljima. Zamišljen je kao 
mjesto okupljanja bivših studenata ETF-a i FER-a, na koje će, nadamo se, rado dolaziti i 
provoditi ugodne trenutke prilikom svake posjete svome fakultetu. 

Prostor kluba predviđen je i za organiziranje akcija Amac Alumni udruge FER-a, kao 
npr. za razna predavanja i prezentacije, koncerte, manje dramske predstave, privremeni 
ili trajni postav umjetnina, promocije itd. Osigurani su primjerci domaćih i stranih 
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dnevnih i tjednih listova, a namjeravamo osigurati i stručno-popularnu literaturu, koja 
će biti na raspolaganju članovima.  

U cilju što boljeg sređivanja i vođenja evidencije o članstvu, kao i u svrhu održanja 
ekskluzivnosti Alumni kluba, osmislili smo i realizirali člansku identifikacijsku karticu, 
koja omogućava pristup klubu i korištenje svih ostalih pogodnosti koje namjeravamo u 
budućnosti uvesti. Kartica je dodijeljena svim članovima Udruge, a uveli smo i praksu 
da je dodjeljujemo svim diplomiranim inženjerima odnosno magistrima struke 
prilikom podjele diploma. Danas imamo oko 1050 članova. Premda je to veliki broj, 
smatramo da bi, obzirom na broj inženjera koji su završili ovaj fakultet, trebao biti puno 
veći. 

U postupku je uređenje i osuvremenjivanje web stranice udruge (www.amac.fer.hr). U 
tome poslu imamo veliku podršku FER-a odnosno njegovog Centra za informacijsku 
potporu. Web stranica Udruge planiramo tehnički, likovno i sadržajno značajnije 
unaprijediti. Postojeća stranica omogućuje članovima pokretanje rasprave o pojedinim 
pitanjima, objavljivanje vijesti o aktivnostima naših članova i davanje prijedloga za 
zajedničke aktivnosti. Članovi mogu preko Interneta dobiti uvid u popis članova s 
podacima koji omogućuju ostvarivanje međusobne komunikacije.  

Akcije za učlanjenje se odvijaju  putem web stranica udruge a donedavno i preko 
publikacije AMAC-FER vijesti. Na jednoj od svojih sjednica Predsjedništvo je odlučilo 
prihvatiti poziv Saveza AMAC udruga Sveučilišta u Zagrebu i svoje vijesti objavljivati u 
Glasniku Saveza. Time je prestala potreba objavljivanja spomenute povremene 
publikacije AMAC FER VIJESTI. 

I dalje je u tijeku akcija formiranja baze podataka o svim diplomiranim inženjerima 
ETF-a, odnosno FER-a. To je jedan obiman projekt kojeg provodimo zajedno s FER-om.  

Fakultet Elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu je uvijek materijalno ali i na 
druge načine pomagao sve aktivnosti Udruge. Ta pomoć i suradnja je naročito došla do 
izražaja prilikom formiranja Alumni kluba, ali i u drugim akcijama. 

Od 2005. g. AMAC Alumni FER  je članica Saveza AMAC-a Sveučilišta u Zagrebu.  

Dana 26. listopada 2011. održana je izborna skupština Udruge na kojoj je izabrano novo 
Predsjedništvo.  

Novi predsjednik Udruge je dosadašnji član Predsjedništva i dopredsjednik mr. sc. 
Srećko Seljan. 

prof. dr. sc. Neven Mijat, za AMAC-Alumni  FER 
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DDDDruštvo diplomiranih kineziologa sportskih treruštvo diplomiranih kineziologa sportskih treruštvo diplomiranih kineziologa sportskih treruštvo diplomiranih kineziologa sportskih trenera inera inera inera i    pppprijatelja Kineziološkog rijatelja Kineziološkog rijatelja Kineziološkog rijatelja Kineziološkog 
fakultetafakultetafakultetafakulteta    Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu    
    
Predsjednik: prof. dr. sc. Igor Jukić 
Url: http://www.alumni.kif.hr 
 
Društvo je osnovana 12. lipnja 2010. godine 

 

 
IZVJEŠĆE O RADU 

U prvoj godini djelovanja Društva diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i 
prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu proveden je niz aktivnosti u 
okviru uspostavljanja funkcioniranja i djelovanja alumnija fakulteta. Održano je 
nekoliko sastanaka Upravnog odbora na kojima se raspravljalo o aktivnostima koje je 
potrebno provesti vezano za unaprjeđenje rada alumni Udruge. Između ostalog 
provedene su sljedeće aktivnosti: 

U petak 28. svibnja 2011. godine održan je drugi susret diplomiranih kineziologa, 
sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Susret je 
održan na fakultetu uz nazočnost 200-tinjak gostiju koji su došli na fakultet povodom 
ove prigode. Program obilježavanja alumni dana na fakultetu se sastojao od četiri dijela: 
službenog, kulturnog, sportsko-rekreativnog i zabavnog.  

Povodom susreta 28. svibnja 2011. godine održana je redovita sjednica Skupštine 
alumnija na kojoj su prisutne goste članovi Upravnog odbora izvijestili o aktivnostima 
koje su se dogodile između dvije redovite sjednice. Informacije koje su prezentirane 
nazočnim članovima Skupštine navedene su u tekstu kako slijedi:     

- osigurana prostorija na KIF-u i izvršena nabavka računalne opreme i printera; 
- održano je nekoliko sastanaka Upravnog odbora udruge; 
- pokrenuta je Internet stranica alumni.kif.hr u okviru koje će se uklopiti i 

projekt pod nazivom Centar karijera; 
- u suradnji sa Studentskim zborom KIF-a održan je dan otvorenih vrata na 

kojem je nastupilo i nekoliko izlagača iz svijeta sporta, rekreacije i 
kineziologije uopće, što je značajan korak u ostvarenju ideje vezane uz 
projekt Centar karijera; 

- uspostavljena je baza podataka preko koje će se u budućnosti plasirati niz 
važnih informacija o aktivnostima ALUMNI KIF udruge. 

Uspostavljena je suradnja sa AMAC savezom Sveučilišta u Zagrebu kod izrade glasnika 
Saveza u kojem je predstavljen bivši student našeg fakulteta, sada profesor kineziologije 
i otac naših najtrofejnijih skijaša, Janice i Ivice, Ante Kostelić.  
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U kulturnom dijelu napravljena je izložba o velikanu Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, bivšem dekanu i professoru emeritusu, pokojnom Radovanu 
Medvedu, zaslužnom djelatniku Fakulteta na području sportske medicine. Druga 
izložba priređena je u čast sportske obitelji Šimenc koja je iznjedrila 4 osobe koje su 
diplomirale na Fakultetu, a uz to su bili i vrhunski sportaši. Radi se o profesoru Zlatku 
Šimencu, umirovljenom djelatniku fakulteta i bivšem reprezentativcu Jugoslavije u 
rukometu i vaterpolu, njegovoj supruzi Nevenki, nekada odličnoj odbojkašici, sinu 
Dubravku, dugogodišnjem vaterpolo reprezentativcu Hrvatske  i kćeri Ivi, profesorici 
kineziologije. 

U sportsko-rekreativnom dijelu program se sastojao od prezentacije novih sportskih, 
odnosno tjelovježbenih aktivnosti koje su trenutno veliki hit u svijetu a dostupne su 
kao mogućnost rekreativnog bavljenja tjelesnom aktivnošću. To su Zumba, Thai-Chi i 
Nordijsko hodanje. 

U neformalnom druženju uz tamburaše i prigodni domjenak završio je drugi susret 
diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

prof. dr. sc. Igor Jukić, predsjednik Alumni KIF-a 
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AAAAMAMUZ MAMUZ MAMUZ MAMUZ ----    Almae Matris Alumni Medicine Universitatis  Zagrabiensis (Društvo Almae Matris Alumni Medicine Universitatis  Zagrabiensis (Društvo Almae Matris Alumni Medicine Universitatis  Zagrabiensis (Društvo Almae Matris Alumni Medicine Universitatis  Zagrabiensis (Društvo 
bivših studenata i prijatelja Medicinbivših studenata i prijatelja Medicinbivših studenata i prijatelja Medicinbivših studenata i prijatelja Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)skog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)skog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)skog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)    
        
Predsjednik: prof. dr. sc.  Zvonko Šošić 
E-mail: zsosic@snz.hr 
 
Udruga je osnovana 17. prosinca 1990. godine 

                             

 
IZVJEŠĆE O RADU 

Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 
ALMAE MATRIS ALUMNI MEDICINAE UNIVERSITATIS ZAGREBIENSIS 
(AMAMUZ), osnovano je na inicijativu Odbora za međunarodnu suradnju uz punu 
podršku nastavnika Medicinskog fakulteta u okviru svečane sjednice Znanstveno-
nastavnog vijeća, održane 17. prosinca 1990. godine, kada je usvojen i Statut Društva. 

Društvo se polako uključuje u svakodnevnicu Fakulteta, ali za napredak treba dosta 
upornosti i strpljenja. Tako je još 17. siječnja 2011., nakon razgovora s dekanom, prof. dr. 
sc. Davorom Miličićem, koji je pokazao puno razumijevanje za potrebe Društva, upućen 
zahtjev Dekanskom kolegiju s osnovnim pretpostavkama za rad društva: 

1. prostor: jedna soba „pod ključem“, telefon, računalo – veza internet, 
najnužniji namještaj; u neposrednoj blizini kluba nastavnika (koji se planira 
u ispražnjenoj zgradi klinika za ORL, pedijatriju i dermatovenerologiju); 

2. sredstva za rad (skromna, za početak dok se članarinom i dr. ne prikupe 
vlastita) potrebna za funkcioniranje (uglavnom sitne potrepštine, papir, 
toner, povremeno poštarina – najbolje za početak uz neku službu koja ima 
slične troškove) 

3. dvije stranice u mef@hr za Glasnik AMAMUZ-a; 
4. web stranica (link sa mef@hr) izrada i održavanje; 
5. registracija članova: prilikom promocije podjela pristupnica uz oprost 

članarine za prvu godinu članstva, pristupnica u Glasniku, vođenje registra 
članova (administrativna i informatička pomoć); 

6. održavanje Godišnje skupštine (dvorana Čačković nakon Vijeća) i Upravnog 
odbora društva (Stara vijećnica) ili u zgradi Pedijatrije, ORL i Derme kad se, i 
ako, tamo urede slični prostori). 

 
Do sada je realizirana točka 3. i već je izašao jedan broj Glasnika AMAMUZ kao dio 
Glasnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „mef@hr“. 

Pred nama je sastanak Upravnog odbora Društva krajem slijedećeg mjeseca i Godišnja 
skupština sredinom prosinca. 

prof. dr. sc.  Zvonko Šošić, predsjednik AMAMUZ 
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AAAAMAMAMAMA----FBF FBF FBF FBF ----    Društvo prijatelja FarmaceutskoDruštvo prijatelja FarmaceutskoDruštvo prijatelja FarmaceutskoDruštvo prijatelja Farmaceutsko----biokemijskog fakulteta Sveučilišta u biokemijskog fakulteta Sveučilišta u biokemijskog fakulteta Sveučilišta u biokemijskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu Zagrebu Zagrebu Zagrebu     
 
Predsjednica: dr.sc. Dubravka Pavišić Strache, doc. u m. 
Url: http://www.pharma.unizg.hr 
Društvo je osnovano 2. listopada 1992. godine 

                           

 

IZVJEŠĆE O RADU 

U protekloj godini u prvom redu smo uspješno priveli kraju pisanje letka o alumni 
filozofiji, našem Društvu prijatelja, misiji AMA-FBF i njegovim aktivnostima, kojim bi 
studente na promocijama upoznali s radom i svrhom Društva i podijelili im 
pristupnice, što smo već na nekoliko promocija uspjeli realizirati. Ujedno smo se 
pojavili i na mrežnim stranicama FBF-a, gdje smo otisnuli i obrazac pristupnice, koji je 
tako dostupan i svim bivšim studentima. 
 
Redovito su održavani sastanci Upravnog odbora na kojima smo dogovarali aktivnosti. 
Posebno ističem da su, u prvom redu zaslugom prof. Pepeljnjaka i prof. Kujundžića, bile 
organizirane veoma uspješne izložbe u prostorijama Fakulteta, na kojima je redovito 
nastupao i pjevački zbor Fakulteta, zatim u suradnji s kolegicom Jedvaj, mag. pharm. i 
FDH organizirani su interesantni izleti, koji se redovito oglašavaju na web stranicama 
FBF-a, putem e-maila i Farmaceutskog glasnika. 
 
U tijeku je dopunjavanje podataka članstva AMA-FBF, koje je prema postojećim 
pristupnicama započela tajnica mr. Bedrica i priredila ih na CD-u. 
 
Kako je na sastancima Upravnog odbora redovito prisutna dekanica FBF-a prof. dr. sc. 
Karmela Barišić, ona nas je među ostalim upoznala i s projektima revitalizacije 
Farmakognoške zbirke i Zbirke ljekovitog bilja Fran Kušan za proslavu 130. godišnjice 
osnutka FBF-a, te je odlučeno da ćemo pokušati dobiti donacije od nekih ustanova za 
projekt obnove Zbirke  ljekovitog bilja Fran Kušan i aktivno se uključiti u rad na 
projektu. 
 
Projekt obnove je započeo, naši članovi su se aktivno uključili,a  posebno nas raduje što 
se kolege javljaju s donacijama koje su nam neophodne za realizaciju projekta, budući 
da preko ustanova na natječajima nismo uspjeli dobiti donacije. 
 
Prikupili smo i biografije uspješnih članova AMA-FBF za potrebe Glasnika Saveza 
AMAC-a. 

 
dr. sc. Dubravka  Pavišić Strache, doc. u m., predsjednica AMA-FBF 
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Udruga Sretno! Udruga Sretno! Udruga Sretno! Udruga Sretno! ––––    Udruga sadašnjih i bivših studenata Udruga sadašnjih i bivših studenata Udruga sadašnjih i bivših studenata Udruga sadašnjih i bivših studenata RRRRudarskoudarskoudarskoudarsko----geološkogeološkogeološkogeološko----
naftnognaftnognaftnognaftnog    fakultetafakultetafakultetafakulteta    
    
Predsjednik: prof. dr. sc. Boris Kavedžija 
Url: http://www.sretno.rgn.hr 
 
Udruga je osnovana 28. svibnja 1996. godine 

                       

     

 
IZVJEŠĆE O RADU 

Udruga Sretno! je udruga sadašnjih i bivših studenata Rudarsko-geološko-naftnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Udruga se prvenstveno bavi promocijom struke 
(rudarska, geološka, naftna), te organizacijom ceremonijala Skok preko kože  - 
specifične brucošijade RGN fakulteta na kojoj se obavlja svečani prijem brucoša u časni 
rudarski stalež. Ta se svečanost odvija svake druge godine povodom blagdana sv. 
Barbare. Prvi Skok na Sveučilištu u Zagrebu održan je 1939. godine, prilikom osnutka 
Odjela za rudarstvo i metalurgiju na tadašnjem Tehnološkom fakultetu. Od tada pa do 
2010. godine ova je tradicija prekinuta samo dva puta: tijekom drugog svjetskog rata te 
tijekom domovinskog rata. Na inicijativu dr. sc. Slavka Vujeca, profesora emeritusa 
RGN fakulteta osnovana je 28. svibnja 1996. godine Udruga Sretno te je zahvaljujući 
entuzijazmu djelatnika fakulteta obnovljena i tradicija održavanja Skoka preko kože. 
Osim organizacije ove tradicionalne rudarske svečanosti Udruga sudjeluje u organizaciji 
raznih sportskih i znanstvenih aktivnosti. Udruga Sretno! ima stotinjak članova, 
uglavnom studenata RGN fakulteta. Članovi udruge okupljaju se u klubu studenata, u 
prostorijama koje je Udruzi ustupio na korištenje RGN fakultet. Udruga obavlja svoje 
djelatnosti u skladu sa Statutom Udruge Sretno. Predsjednik udruge je prof. dr. sc. Boris 
Kavedžija, a članovi Nadzornog odbora su prof. dr. sc. Zvonimir Ester i prof. dr. sc. 
Trpimir Kujundžić. 

Tijekom akademske godine 2010./2011. Udruga Sretno! organizirala je 29. Skok preko 
kože, koji je održan 4. prosinca 2010. Tom je prigodom u časni rudarski je stalež 
primljeno 16 brucoša. Manifestacije je održana pod visokim pokroviteljstvom 
predsjednika Republike Hrvatske, dr. sc. Ive Josipovića. Na ceremonijalu su pored 
studenata i profesora RGN fakulteta bili prisutni brojni uzvanici:  rektor zagrebačkog 
sveučilišta prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektori prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prof. dr. sc. 
Melita Kovačević i prof. dr. sc. Bojan Baletić, dekani Građevinskog, Prehrambeno-
biotehnološkog, Agronomskog fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, sudionici okruglog stola Beyond the Crisis: Funding Research Universities 
in Economic Recession koja se upravo tih dana odvijala na našem Sveučilištu, kao i 
predstavnici brojnih tvrtki koji se bave ovom važnom gospodarskom djelatnošću u 
Republici Hrvatskoj. 

prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, dekanica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
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AAAAMMMMACACACAC----FOI FOI FOI FOI ----    Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike ––––    VaraždinVaraždinVaraždinVaraždin 

    
Predsjednica: doc.dr.sc. Sandra Lovrenčić 
Url: www.amac.foi.unizg.hr 
 
Udruga je osnovana 6. srpnja 2001. godine  

      

IZVJEŠĆE O RADU  

Aktivnosti su prikazane kronološkim redom od svibnja 2010. godine: 
- oformljeno novo web mjesto Udruge i otvorena grupa Udruge na Facebook 

stranicama u svibnju 2010.; 
- održana 4. skupština Udruge 11. lipnja 2010.; 
- prezentacija Udruge studentima s University of Central Florida (UCF) u okviru 

projekta studentske razmjene 8. srpnja 2010.; 
- besplatno sudjelovanje članova Udruge na formalnom dijelu međunarodne 

konferencije Central European Conference on Information and Intelligent 
Systems (CECIIS 2010) na Fakultetu organizacije i informatike od 22.-24. rujna 
2010.; 

- uključivanje članova Udruge (prema iskazanom interesu) u provedbu 
studentskih praksi za akademsku godinu 2010./2011.; 

- sudjelovanje Udruge na skupu studentskih udruga s područja grada Varaždina 
koje su predstavile svoje programe, planove i ideje te na taj način prezentirale 
svoj rad 11. studenog 2010. (skup je organizirala studentska udruga Academica u 
suradnji sa Studentskim zborom Fakulteta organizacije i informatike te 
studentskom savjetnicom); 

- prisustvovanje članova Udruge pozvanom predavanju dr. Enrique Mu, profesora 
sa Sveučilišta u Carlowu, na temu "So you want to be a CIO? (Technology is the 
easy part)", održanom 1. travnja 2011. na Fakultetu organizacije i informatike; 

- poboljšano web mjesto Udruge sa mogućnošću registracije i unosa različitih vrsta 
informacija članova u svibnju 2011.; 

- održana 5. izborna skupština Udruge AMAC-FOI 1. srpnja 2011. uz obilježavanje 
10-godišnjice postojanja Udruge; 

- besplatno sudjelovanje članova Udruge na formalnom dijelu međunarodne 
konferencije Central European Conference on Information and Intelligent 
Systems (CECIIS 2011) na Fakultetu organizacije i informatike od 21.-23. rujna 
2011. 

 
doc.dr.sc. Sandra Lovrenčić, predsjednica Udruge AMAC-FOI 
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AMCAAMCAAMCAAMCA----ERFERFERFERF    ----    Hrvatska udrHrvatska udrHrvatska udrHrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijskouga diplomiranih studenata Edukacijskouga diplomiranih studenata Edukacijskouga diplomiranih studenata Edukacijsko----
rehabilitacijskog fakultetarehabilitacijskog fakultetarehabilitacijskog fakultetarehabilitacijskog fakulteta    
    
Predsjednica: prof. dr. sc. Zrinjka Stančić 
 
Udruga je osnovana 2. ožujka 2010. godine  

      

 

Pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu osnovana je Hrvatska 

udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta ili Almae 

Matris Croaticae Alumni Educationes et Rehabilitationes Facultas, AMCA-ERF.  

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Borongajska cesta 83f. Upis u registar i svojstvo pravne 

osobe proveden je 21.rujna 2010. Statut Udruge potvrđen na osnivačkoj skupštini 

održanoj 2.ožujka 2010. Predsjednica Udruge je prof.dr.sc.Zrinjka Stančić, za tijela 

uprave značajni su trenutno dr.sc.Vjeko Mršić, Ivana Maurović, prof.soc.pedagog.  

Ciljevi i djelatnost udruge usmjereni su na očuvanje tradicije Edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, promicanje ugleda Fakulteta u 

Hrvatskoj i inozemstvu, njegovanje etičnosti među Sveučilištarcima, izgradnja i jačanje 

veza i suradnje između diplomiranih studenata matičnog Fakulteta te poticanje i 

uspostava veza između fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sličnih i srodnih institucija u 

Republici Hrvatskoj i svijetu. Osnovni sadržaj djelatnosti AMCE-ERF-a usmjeren je 

putom aktivnosti izdavačke djelatnosti, na organizaciju susreta članova Udruge,  

redovno i prigodno informiranje članova Udruge o radu, obilježavanje značajnih 

obljetnica, uspjeha njezinih članova.  

U prvoj godini djelovanja usmjerili smo se na informiranje naše akademske zajednice o 

misiji i viziji Udruge s ciljem formiranja članstva te iniciranje pozvanih tematskih 

predavanja. Naša ovogodišnja skupština planirana je u drugoj polovici mjeseca 

studenog.  

prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, predsjednica Udruge AMCA-ERF 
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