
Z A P I S N I K zajedničke 7. sjednice 
 

Povjerenstva za poslove AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu i 7. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA udruga održane 12. srpnja 2007. godine u 15 sati u maloj 
vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg m. Tita 14.  

Prisutni članovi Povjerenstva i Predsjedništva:  
Prof. dr. sc. Greta PIFAT MRZLJAK, dr. sc. Kruno KOVAČEVIĆ, Josip MILIĆ, dipl. iur.  

Ostali prisutni:  
Prof. dr. sc. Aleksa BJELIŠ, rektor Sveučilišta u Zagrebu, Irena STOPFER, prof.  

Odsutni članovi Povjerenstva i Predsjedništva: 
Prof. emer. dr. sc. Branko KUNST (ispricao se), prof. dr. sc. Štefica CERJAN-STEFANOVIĆ (ispričala se), prof. dr. sc. Edi MALETIĆ (ispričao se), prof. dr. sc. Ivica DŽEBA (ispričao 
se), prof. emer. dr. sc. Zvonimir ŠEPAROVIĆ, prof. dr. sc. Aleksandra KORAĆ (ispričala se); Bojana BOŽANIĆ.  

G. Pifat je prisutne obavijestila o pismu koje je uputila svim članovima Povjerenstva i Predsjedništva AMAC/AMCA Saveza Sveučilišta u Zagrebu, kao i I. Šimonoviću, prorektoru za 
međunarodnu suradnju. 
Sadržaj pisma izražava pesimizam i razočaranje u svezi rada Povjerenstva i Predsjedništva koje nemaju dovoljnu podršku za svoj rad.  

Predsjednica je ostvarila kontakte s nekim kolegama zainteresiranim za rad AMAC-a. 
Njeno mišljenje je da se moraju izabrati novi članovi Povjerenstva i Predsjedništva. Još jednom je ukazala na jedan od glavnih problema: kako pojedine fakultete zainteresirati za rad 
s alumnijima. 
Sa sadrzajem pisma su se složili članovi Povjerenstva/Predsjedništva.  

Bilten ne može u tisak jer nije pripremljen materijal: kasni se s uvodnim člankom koji će, na zamolbu rektora, napisati I. Šimonović.  

Zaključak : Rektor čvrsto podržava i pomaže razvijanje AMAC-a i želi u njegovo razvijanje uložiti napore i sredstva sveučilišne zajednice, s ciljem da AMAC to kasnije vrati 
Sveučilištu. 
Za Bilten prikupiti posljednje priloge. Dogovoriti s tiskarom u kojem najkraćem roku može tiskati Bilten. 
O distribuciji Biltena brine I. Stopfer, koja shodno tome na godišnji odmor ide sa zakašnjenjem. 
Rektor je obećao da će I. Šimonovića zadužiti da izradi plan aktivnosti AMA 

 


