
Z A B I LJ E Š K A sa zajedničke 6. sjednice 
 
Povjerenstva za poslove AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu i 6. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA udruga održane 14. svibnja 2007. godine u 16 sati u maloj 
vijećnici rektorata Sveučilišta u Zagrebu, trg m. Tita 14.  

Prisutni članovi Povjerenstva i Predsjedništva:  
Prof.dr.sc. Greta Pifat Mrzljak, prof. emer. dr.sc. Branko Kunst, prof.dr.sc. Štefica Cerjan-Stefanović, prof.dr.sc. Edi MALETIĆ, dr.sc. Kruno Kovačević, Josip Milić, dipl. iur.  

Ostali prisutni:  
Irena Stopfer, prof.  

Odsutni članovi Povjerenstva i Predsjedništva: 
Prof. emer. dr.sc. Zvonimir ŠEPAROVIĆ (ispričao se), prof.dr.sc. Aleksandra KORAĆ (ispričala se), prof.dr.sc. Ivica DŽEBA (ispričao se), Bojana BOŽANIĆ (ispričala se). 
Predsjednica je pozdravila prisutne i predložila sljedeći dnevni red:  

Dnevni red:  

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Povjerenstva za AMAC/AMCA i 6. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA udruga u ak. god. 2006./2007. 
2. Bilten 
3. Razno  

Ad 1. Zapisnik 6. sjednice Povjerenstva za AMAC i sjednice Predsjedništva AMAC/AMCA udruga  u ak. god. 2006./2007. jednoglasno je prihvaćen.  

Predsjednica je procitala pismo koje će biti upućeno svim članovima AMAC Deutschlanda 
Ad 2. G. Pifat se ispričala rektoru zbog situacije na godišnjoj Skupštini AMAC Deutschland kojoj je prisustvovao, a kamo je otišao na zamolbu Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA 
udruga. On je potom podnio izvješće o tome: 
Rasprava koja se vodila na skupštini AMAC Deutschland bila je zamorna i iscrpljujuća. Na kraju nije jasno da li je ostavka gosp.Košaka na predsjedničku funkciju formalna ili stvarna 
i da li je poštovana procedura. 
Raspravljalo se o ulasku Udruge u Savez AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu, o čemu postoje neslaganja članova s obzirom da Udruga ima Statut koji je sukladan njemačkim 
zakonima. Opozicija protiv pristupanja AMAC Savezu Sveučilišta u Zagrebu je jaka i Rektor je izrazio nadu da je to izolirani slučaj, jer u toj Udruzi rijec je i o nekim pitanjima koja 
nisu iz akademskog podrucja. Udruga nema zacrtan cilj djelovanja, postoji tendencija da se članstvo u Udruzi politizira, a entuzijazam članstva za rad i veze sa Savezom 
AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu je opao. Trebalo bi naći mlađe članove Udruge, koji bi njen rad drukčije usmjerili, jer novo vrijeme traži nove ideje i programe. 
G. Pifat je istaknula da je zabrinjavajuće što je do krize došlo u najaktivnijoj od udruga AMAC Mundus i da im nekako treba pomoći. Trebalo bi ih možda usmjeriti na rad na 
zajedničkim projektima i poticanje mobilnosti studenata.   
B. Kunst smatra da u AMAC udrugama situacija nije kakvu bi željeli.  Naglasio je da se pri raspravi o situaciji u AMAC Deutschland istodobno analizira i stanje AMAC/AMCA udruga 
na Sveučilištu u Zagrebu. Povjerenstvo odnosno Predsjedništvo Saveza udruga prvenstveno je nastojalo ojačati udruge AMAC Domusa uz održavanje dobrih veza s udrugama 
AMAC Mundus. I u radu u Zagrebu premalo sudjeluju mladi, koji bi neopterećeni dosadašnjim iskustvima, imali svoju viziju AMAC pokreta. Nismo dovoljno uspjeli u širenju ideje o 
pripadnosti matičnom Sveučilištu, što bi trebala biti temeljno saznanje svakog diplomanta. 
K. Kovačević se složio s ovim konstatacijama. Svakako se mora pokušati fokusirati interes Amakovaca na interese Sveučilišta. Mišljenja je da su razlozi onih koji ne žele pristupiti 
Savezu formalni i opravdanje za neaktivnost. Upozorio je i na nužnost aktualiziranja web-stranice.  

Zaključak: G. Pifat i J. Milić će u ime Povjerenstva i Saveza AMAC/AMCA udruga uputiti programatsko pismo AMAC-u Deutschland i još jednom istaknuti da činjenica što AMAC 
Deutschland ili bilo koji od AMAC-a Mundus nije učlanjen u Savez ne isključuje suradnju s drugim AMAC/AMCA udrugama. Pismo će biti upućeno svim članovima.  

Predsjednica je nakon rasprave zamolila rektora da i dalje pruža pomoć Predsjedništvu Saveza i Povjerenstvu. 
Rektor je obećao da će pri aktualiziranja web-stranice pomoći Tugomir Popović, informatičar na rektoratu. Istaknuo je da je nužno pratiti sudbinu alumnija nakon diplomiranja. 
Umreženjem podataka o članstvu moglo bi ih se okupiti na zajedničkim programima u ostvarivanju akademske povezanosti. Treba prirediti formular koji bi oni ispunili kao pristupnicu. 
G. Pifat je još jednom naglasila da glavna inicijativa mora poteći od dekana Fakulteta koji moraju animirati diplomirane na fakultetima, pa moli rektora da na Senatu o tome govori 
dekanima. Za razvitak AMAC pokreta mlade treba odgajati u duhu pripadnosti alumni ideji.  



Ad 3. i ad 4. G. Pifat je postavila pitanje nastavka izlaženja Biltena i od rektora zatražila podršku pri financiranju Biltena, što je on potvrdio. 
Zaključak: Bilten će biti pripremljen za tisak do polovice lipnja. Uvod će napisati rektor i I. Šimonović, o djelovanju i smrti I. Supeka članak bi priredili A. Bjeliš, K.Ilakovac i Pusić. 
Poželjni su prilozi o događanjima na Sveučilištu.  

Ad 5. Rektor je naglasio potrebu konsolidiranja redova amakovaca predstavljanjem njihova rada, a G. Pifat je još jednom naglasila nužnost dodjeljivanja prostora Savezu 
AMAC/AMCA udruga gdje bi se članovi mogli sastajati i na taj način stvarno osjetiti pripadnost AMAC pokretu.  

Sastanak je završio u 15h15. 
Sljedeći sastanak će biti 14. svibnja u 14 sati.  

Prof. dr. sc. Greta Pifat Mrzljak, v. r.  
Predsjednica Povjerenstva i Saveza AMAC/AMCA udruga 
 
Zabilježila:  

I. Stopfer, prof.  

 


