
Z A P I S N I K zajedničke 8. sjednice 
 

Povjerenstva za poslove AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu i 8. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC/AMCA udruga održane 27. rujna 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, prof. dr. sc. Štefica CERJAN STEFANOVIĆ, dr. sc. Kruno KOVAČEVIĆ, prof. dr. sc. Edi MALETIĆ, Josip MILIĆ, dipl. iur.  

Ostali prisutni:  
Prof. dr. sc. Želimir BRADAMANTE, prodekan za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Irena STOPFER, prof.  

Odsutni članovi Povjerenstva i Predsjedništva: 
Prof. emer. dr. sc. Branko KUNST (ispričao se), prof. dr. sc. Ivica DŽEBA (ispričao se), prof. emer. dr. sc. Zvonimir ŠEPAROVIĆ, prof. dr. sc. Aleksandra KORAĆ; Bojana BOŽANIĆ.  

Ad 2. G. Pifat je izvijestila o saboru alumnija Visokog učilišta VERN kojem je prisustvovala i koji je, s obzirom na organizaciju, bio vrlo uspješan. Direktor VERN-a je ponudio 
suradnju Savezu AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu: mogli bi osmisliti zajedničke aktivnosti.  
Svi prisutni su se složili da svakako treba prihvatiti taj prijedlog i zaključeno je da se direktora VERN-a pozove na sljedeći sastanak Povjerenstva i Saveza AMAC/AMCA  Sveučilišta 
u Zagrebu. 
G. Pifat je tada zamolila Ž. Bradamante-a da se obrati prisutnima i on je izvijestio o stanju AMAMUZ-a.  
Njihova je dekanica aktivirala ideju AMAC-a i odlučeno je da se najprije prikupe podaci o članovima AMAMUZ-a, dogovori strategija a namjeravaju dati i pristupnice novim članovima. 
Prihvaćen je prijedlog da se u Povjerenstvo AMAC/AMCA udruga izabere predstavnika studentskih udruga. 
I. Stopfer mora kontaktirati predstavnike Edukacijsko-rehabilitacijskog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta radi registracije njihovih udruga. 
G. Pifat će razgovarati s dekanima Filozofskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i potaknuti ih na osnivanje udruge na njihovim fakultetima.  

G. Pifat je  prisutne podsjetila na razgovor s rektorom i sa žaljenjem konstatirala da se nakon toga ništa nije promijenilo.  
Najvažnija djelatnost AMAC Saveza Sveučilišta u Zagrebu je izdavanje Biltena.  

Zaključeno je da se novi broj Biltena pripremi do kraja lipnja 2008. 
Biti će izdan na 4 stranice. Do tada će se sakupljati materijali.  

Š. Cerjan_Stefanović je predložila da se napravi troškovnik i pokuša doći do sredstava organiziranjem nekog događanja (dies alumni i sl.)  
Zaključeno je da se s predsjednicima pojedinih AMAC/AMCA udruga porazgovara o tome kako doći do toliko potrebnih sredstava. 
K. Kovačević će pregledati web-stranicu AMAC-a i dati primjedbe o njenoj dopuni i izmjeni. 
Pokušati ponovno intervenirati u kadrovskoj službi rektorata da se J. Miliću ispate dva zaostala honorara za rad na Biltenu AMAC-a. 

 


