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 AMAC - Savez društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u 
Zagrebu 
 

Izvješće o radu Predsjedništva  

AMAC Saveza bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu   

za razdoblje lipanj 2013.- lipanj 2015. 

 

Zadovoljstvo  mi je i ugodna dužnost,  kao predsjednici Saveza alumni društava 
bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu i predsjedavajućoj Predsjedništva Saveza,  
podnijeti ovom saboru Izvješće o radu Predsjedništva za razdoblje od prethodnoga sabora u 
lipnju 2013. , kada je bilo izabrano sadašnje Predsjedništvo, do danas. 

U izvještajnom razdoblju Predsjedništvo je djelovalo u sastavu: 

prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica (AMACIZ), prof. dr. sc. Mladen Franz 

(AMAC-FSB), prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić (AMAC-TTF),  prof. dr. sc. Jasmina 
Havranek (AMCA-FAZ), dr. sc. Kruno Kovačević (AMACIZ), prof. dr. sc. Željko Korlaet 
(AMCA-FA), mr. sc. Srećko Seljan (AMAC Alumni FER), prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC-
FSC), prof. dr. sc. Zvonko Šošić (AMAMUZ) te koordinatori AMAC Mundus: Aleksandra 

Brnetić, AMAC-Deutschland (za Europu), prof. dr. sc. Ante Padjen, AMAC-QUEBEC (za 

Ameriku), Nikola Demarin, AMAC-Toronto (za Ameriku), Katherine Curic, AMAC Sydney 
(za Australiju i ostatak svijeta) i tajnica Paula Pavletić, prof. 

Časni je sud djelovao u sastavu: prof. dr. sc. Anđelko Gašpar (AMAC-VEF), prof. dr. 
sc. Mirela Leskovac (AMACIZ) i dr. sc. Dubravka Pavišić Strache (AMA-FBF), a Nadzorno 
povjerenstvo u sastavu: mr. sc. Anđelka Bedrica (AMA-FBF), Damir Markić, dipl. ing. 
(AMACIZ) i prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Alumni EFZG). 

Voljela bih da su vam svježa  sjećanja na  izvješća za mandatna razdoblja  2005. –
2009. i 2009. – 2013. Netom prije pisanja ovoga izvješća ponovo sam pročitala prethodna 

dva i neupitno zaključila da su ciljevi, zadatci i obveze Saveza ostali isti, ali da smo 
neumorno i entuzijastički te, ističem, u kontinuitetu, ali sporim korakom, napredovali u 
ispunjavanju naše alumni misije na način i putem koji je primjeren zahtjevima trenutka 
(krizna vremena, promjena uprave) na Sveučilištu i u Hrvatskoj. Iako nisam posve 
zadovoljna brzinom rješavanja  izazova,  svjesna sam da ne smijemo posustati u jačanju 
alumni djelovanja kao oblika društveno odgovornoga ponašanja akademske sredine, to jest 
u širenju svijesti o alumni ideji i kulturi u hrvatskomu društvu, a time i u prepoznavanju 
njegove važnosti za budućnost sljedećih generacija naših alumna i sustava obrazovanja 
općenito. 
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  Ovo je izvješće sastavljeno na temelju zapisnika sa sastanaka Predsjedništva i 
dvogodišnje elektroničke korespondencije, a sve što je Savez objavljivao nalazi se i na 
mrežnim stranicama Sveučilišta. 

Predsjedništvo je održalo ukupno deset (10) službenih sastanaka i mnogo radnih 
druženja, na kojima smo raspravljali, oštrili mišljenja, promišljali politiku alumni društva, 
osmišljavali odgovore na primjedbe i upite, brinuli se za ugled i promicanje imena 
Sveučilišta te za jačanje veza između matičnoga sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih 
studenata te njihovih prijatelja u zemlji i svijetu. 

U raspravama i djelovanju usredotočili smo se na nekoliko aktualnih tematskih 
cjelina:  

• Pisanje statuta Saveza, što je uključivalo raspravu o politici Saveza, tj. o (i) odnosu 
Saveza i fakultetske alumni udruge, (ii) međusobnom odnosu fakultetskih alumni 
društava, (iii) odnosu fakultetskoga alumni društva i matičnoga fakulteta, (iv) 
odnosu Saveza i Rektorata/Uprave Sveučilišta, (v) odnosu Saveza i alumni društava 
u svijetu (tzv. Mundus AMA/AMCA/AMAC). Zaključci rasprava na Predsjedništvu 
uključili su i prispjele primjedbe i opaske, i pretočeni su u članke Prijedloga statuta, 
usvajanje kojega je na dnevnom redu Sabora. Samo dvadesetak posto članova Saveza 
dostavilo je primjedbe na prijedlog statuta, a u pisanju Statuta koristili smo pravnu 
pomoć Agencije za znanost i visoko obrazovanje.  

• Izdavanje Glasnika. U predmetnom razdoblju objavljena su tri broja Glasnika (18., 
19. i 20.), koja su ocijenjena kao „znatno poboljšanje“ i to ne samo u sadržajnom 
nego prije svega u grafičkom i vizualnom pogledu. Ovom prigodom uredništvo 
Glasnika zahvaljuje nakladničkom odjelu Fakulteta prometnih znanosti na 
pruženoj trajnoj pomoći. U Glasniku su objavljivane posebnosti iz fakultetskih 
alumni društava, kao i njihova izvješća, te zanimljivosti iz AMA/AMAC/AMCA 
udruga iz svijeta. Osobito su zapažene rubrike koje upoznaju  alumni javnost  s 
istaknutim alumnima Sveučilišta u Zagrebu i koje  prenose važne vijesti sa 
Sveučilišta u Zagrebu. Posebna pozornost posvećena je potonjem, posebice  otkako 
ne izlazi Sveučilišni vjesnik. Kao primjer navodim obilježavanje dviju značajnih 
obljetnica Sveučilišta u Zagrebu u 2014. godini: uz Dies academicus 3. studenoga 
obilježeno je i 345 godina od utemeljenja i 140 godina od osnutka modernoga 
sveučilišta 19. listopada. Također valja istaknuti četiri priloga u zadnja tri broja 
Glasnika koji pridonose promociji i razvoju alumni djelovanja:  1. Alumni – snaga 
Sveučilišta (autor Aleksa Bjeliš), 2. O psihološkom kapitalu i zapošljivosti  (autorica 
Darja Maršić Seršić), 3. Visoko obrazovanje kao izazov (autori Aleksa Bjeliš i 
Blaženka Divjak),  te napose kompilacija  do sada objavljenoga i izrečenoga o alumni 
ideji i alumni djelovanju, 4. Alumni Sveučilišta u Zagreb (priredila Paula Pavletić).                                                                   
U zadnjem broju Glasnika, objavljenom u siječnju 2015., predstavili smo u sažetim 
životopisima novu upravu Sveučilišta, rektora i prorektore. No, još uvijek alumni 
javnost Sveučilišta očekuje od nove uprave priloge za objavljivanje u Glasniku o 
viziji daljnjeg napretka Sveučilišta, o započetim ali nedovršenim  i/ili  novim 
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projektima razvoja Sveučilišta po svim resorima politike i menadžmenta na 
Sveučilištu. Onima među nama koji imaju iskustva u  uređivanju časopisa ne treba 
isticati koliko je  uredništvu potrebno uložiti rada do objave jednoga broja glasila. 

• Nastavili smo animirati alumne za uspostavu alumni e-adrese sa zajedničkom 
domenom,  tako da bi e-adresa glasila ime.prezime@alumni.unizg.hr.  Prešli smo iz 
faze pilot-projekta na šire animiranje i provedbu projekta. U našim dosadašnjim 
tiskovinama čitali smo o ideji o alumni adresi i kakve učinke može donijeti kad 
zaživi, a o tome kakvo je današnje stanje pisao je voditelj projekta, i to ću u ovom 
izvješću  navesti:  „Ukupno je do danas prijavljeno, provjereno i odobreno 225 alias 
e-mail adresa. U ovoj fazi na projektu sudjeluju: Fakultet elektrotehnike i 
računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Fakultet prometnih znanosti, Građevinski fakultet i Stomatološki 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Obzirom na različitost djelovanja alumni udruga na 
fakultetima, različit je i pristup informiranju novih diplomiranih studenata i starih 
članova udruga o prijavi i uspostavi adresa. Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
prilikom dodjele diplome, uručuje i poziv na učlanjenje u alumni udrugu, kao i 
poziv i upute za prijavu alias e-mail adrese. Vrlo dobar odziv na takav pristup mogao 
bi poslužiti kao prijedlog ostalim fakultetima. Smatram da se nalazimo pred 
zadatkom da u idućoj akademskoj godini ostvarimo komunikaciju i periodičko 
obavještavanje svih prijavljenih članova alumni zajednice o novostima na 
Sveučilištu, pozivima na događanja na Sveučilištu i fakultetima, što će doprinijeti 
daljnjem širenju ideje i opravdati glavni razlog pokretanja projekta.“ 

 

• U 2014. organizirali smo u auli Sveučilišta predstavljanje Zbirke dokumenata o radu 
AMCA-e Toronto pod naslovom „Dokumenti iz iseljeništva – uloga hrvatskih 
intelektualaca u borbi za slobodnu Hrvatsku“. Autor i urednik Zbirke je Vladimir 
Benković,  koji je obnašao dužnost prvoga dopredsjednika AMCA-e Toronto od 
1990. do 1999. Nakon predstavljanja, u Glasniku smo objavili zapažen članak Ante 
Nazora, ravnatelja Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskoga centra 
Domovinskog rata, koji je bio i promotor zbirke. 
 

• U lipnju 2014. predali smo Rektoratu tj. novoj upravi tzv. tranzicijsko Izvješće o 
povijesti i dotadašnjem razvoju alumna na Sveučilištu, o promjenama i razvoju te 
logističkim, menadžerskim i političkim mjerama koje valja poduzeti za daljnji 
razvoj alumni djelovanja. Tranzicijsko Izvješće pisano je sa željom da se nova uprava 
upozna sa stanjem na alumni polju i sa željom za što bržim i uspješnijim daljnjim 
kontinuiranim alumni djelovanjem te daljnjom suradnjom Rektorata i Saveza.  
Nažalost, do danas nemamo povratnu informaciju.  

 

• Predsjedništvo u svakoj primjerenoj prigodi potiče sastavnice na kojima još ne 
djeluje alumni udruga na osnivanje istih. I na ovom saboru službeno ćemo primiti u 
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Savez četiri fakultetske udruge. Zanimljivo bi bilo znati jesu li to posljedice naših  
animacija ili pitanja/zahtjeva pri evaluaciji ili akreditaciji?!  

 

• Tijekom akademske godine 2012./2013. i 2013./2014. Uprava Sveučilišta u Zagrebu 
dala je punu i svestranu potporu Predsjedništvu Saveza alumni društava u provedbi 
njegove strategije i ispunjavanju ciljeva zacrtanih za sljedeće razdoblje, a tadašnji je 
rektor uputio dva javna pisma Senatu/dekanima.   

 
Na kraju podsjećam da Predsjedništvo Saveza djeluje kao središnje savjetodavno tijelo 

koje je u predmetnom kratkom razdoblju ispunjavalo svoju misiju u okolnostima koje nam 
nisu bile sklone i da ćemo usvajanjem Statuta i očekivanim razgovorima s Upravom 
Sveučilišta zakoračiti u novo razdoblje koje će, nadamo se,  biti obećavajuće. 

 
Zahvaljujem svima koji su uložili veliki trud za razvitak i širenje velike ideje o 

zajedničkom alumni djelovanju za dobrobit alumna i naše Almae Mater. Posebno su 
zaslužni volonteri iz fakultetskih udruga, koji već skoro dva desetljeća uporno i neumorno 
promiču alumni aktivnosti. 
  

Zagreb, 3. srpnja 2015. 
  

 
prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer, v.r. 
predsjednica Predsjedništva i Saveza 

 
 
 
 
 

 


