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Z A P I S � I K 

s 5. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveučilišta u Zagrebu, održane u 
utorak 8. lipnja 2010. u maloj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, s početkom u 15 
sati. 

Prisutni članovi Predsjedništva: prof. dr. sc. Helena Jasna ME�CER, predsjednica (AMAC 
Središnjica); prof. dr. sc. Štefica CERJA�-STEFA�OVIĆ, (AMACIZ); prof. dr. sc. Edi 
MALETIĆ (AMCA-FAZ); prof. dr. sc. Zvonimir ŠOŠIĆ (Škola narodnog zdravlja Andrija 
Štampar, AMAMUZ); prof. dr. sc. Ana Marija GRA�CARIĆ, (AMAC-TTF); dr. sc. Mario 
ŠAFRA�, izv. prof. (AMAC-FSC); dr. sc. Kruno KOVAČEVIĆ (AMAC Središnjica). 
 
Odsutni članovi Predsjedništva: prof.dr. sc. Uroš PERUŠKO (AMAC-FER), ispričao se. 
 

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Ksenija TURKOVIĆ, prorektorica za Međunarodnu i 
institucionalnu suradnju; Irena STOPFER, prof. (AMAC Središnjica). 
 
 
Usvojen je predloženi  Dnevni red: 

 
1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Predsjedništva Saveza 
2. Rasprava o idejama iz Zapisnika 
3. Akcijski plan 
4. Razno  

 
Ad 1. Prisutni su se složili s predloženim dnevnim redom i jednoglasno su usvojili 
Zapisnik s 4. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza  društava Sveučilišta u Zagrebu. 
Usvojena je nadopuna zapisnika o nadoknadi za rad u AMAC društvima. 
Predloženo je da ona bude na razini nadoknade za obnašanje funkcije prodekana. 
Š. Cerjan je ponovno predložila da se rektora zamoli da podrži ideju da se rad u AMAC 
udrugama vrednuje bodovanjem. 
 
Zaključeno je da će H. J. Mencer zatražiti od prorektorice K. Turković i Ljiljane 
Pinter, prorektorice za studije i upravljanje kvalitetom, da o tom prijedlogu (o 
načinu vrednovanja aktivnosti u AMAC udrugama, a da bude u skladu s postojećim 
pravilima), obavijeste rektorski kolegij. 
 
Ad 2 i Ad 3.  Predsjednica je u daljnjoj raspravi spojila dvije točke dnevnog reda jer se 
one nadopunjuju. 
Obavijestila je članove Predsjedništva da će svi dobiti vizit-karte i zamolila je da dostave 
odgovarajuće.  
Za dizajn vizit karata pobrinut će se službe rektorata. Za svakoga će biti izrađeno 
100 komada. 
Troškove izrade snosit će Sveučilište u Zagrebu. 
 
Predsjednica je ponovno postavila pitanje tehničkog urednika Glasnika AMAC Saveza. 
Predložila je da tu dužnost obnašaju K. Kovačević i M. Šafran, a pomoć će pružiti i Tena  
Gržičić.  
K. Kovačević i M. Šafran prihvatili su tu dužnost i zahvalili na povjerenju. 
 
Predsjednica je obavijestila Predsjedništvo da bi prema novim zamislima Glasnik bio 
sastavni dio novina Sveučilišta, a o prilozima bi brinuli svi članovi Predsjedništva. U  
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pojedinom broju novina kao gost/gost urednik bi bila uvijek druga AMAC udruga 
Sveučilišta u Zagrebu, kojoj bi to bila prigoda za promociju. 
Predsjednica je zamolila K. Kovačevića da ubuduće o pitanjima Glasnika kontaktira B. 
Baletića, prorektora za razvoj i prostorno planiranje. 
E. Maletić je ponudio da za jedan broj pripremi intervju s poznatim vinogradarom 
Grgićem iz Kalifornije, koji je alumni Sveučilišta u Zagrebu. 
Predviđa se da novine izlaze svaka dva tjedna. 
 
H.J.Mencer je obavijestila prisutne o tradicionalnom susretu bivših rektora i tom 
prigodom je sadašnji rektor, Aleksa Bjeliš još jednom naglasio potrebu širenja i jačanja 
alumni ideje pri fakultetima. S obzirom na to obećao je da će jedna od točaka na jednom 
od sljedećih Senata biti posvećena alumnijima. 
Predsjednica je prenijela Predsjedništvu srdačne pozdrave profesora Z. Šeparovića, 
dugogodišnjeg člana Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveučilišta u Zagrebu. 
 
A.M. Grancarić je istaknula kao primarni zadatak AMAC Saveza osnivanje udruga pri 
fakultetima, a potom njihovo predstavljanje u Glasniku. 
Z. Brašić će staviti pristupnicu na web-stranicu tako da se udruge i pojedinci mogu  
u Savez učlaniti na taj način, a svakako bi se pristupnice trebale priložiti na dodjeli 
diploma/doktorata.. 
A. M. Grancarić je predložila da se prvim prijavljenim članovima dodijeli simbolično 
priznanje-nagrada, kao poticaj za učlanjenje. 
Zaključeno je da će I. Stopfer poslati koordinatorima i predsjednicima udruga 
popis postojećih udruga, tablicu koja pokazuje stanje alumni društava na 
Sveučilištu u Zagrebu, uz popratno pismo predsjednice. 
 
Zatim je predsjednica zamolila K. Turković koja je prisustvovala dijelu sjednice 
(istovremeno se održavala i sjednica Senata), da iznese nove ideje o načinima sakupljanja 
sredstava za alumni djelovanje. Ona je istaknula kao nužnost da se privuku alumni 
članovi koji će prikupljati potrebna sredstva. To se može provesti na sljedeće načine: 
● organiziranjem izložbi o razvoju Sveučilišta; 
● organiziranjem okupljanja prigodom otvorenja npr. Frncuskog paviljona. 
● U studenome je planirano organiziranje okruglog stola na temu Beyond the Crisis: 
Funding and Research University in Economic Crisis. 
● Jedan od načina prikupljanja pomoći bio bi identificiranje i okupljanje uspješnih Hrvata 
u zemlji i inozemstvu kojima bi se predložila konkretna suradnja sa AMAC Savezom 
društava Sveučilišta uZagrebu. 
● Važan potez Sveučilišta je osnivanje i ulaganje u Sveučilišnu zakladu. Proces je 
započet. 
● K. Kovačević je predložio da se stupi u kontakt s Maticom iseljenika i od njih zatraži 
adrese uspješnih Hrvata kojima bi uputili pismo namjere. 
 
Predsjednica je već kontaktirala neke osobe iz poslovnog svijeta, a predložila je da se 
pokuša pronaći poduzeća koji bi imala interes sponzorirati alumni djelovanje. 
K. Kovačević je dostavio odgovarajuće adrese. 
 
Ad 4. Predsjednica je obavijestila prisutne da je Savez odgovorio na pismo AMAC-FER-
a kojim podržava Fakultet elektrotehnike i računarstva i Građevinski fakultet koji 2011. 
godine organiziraju proslavu godišnjice rođenja prof. Vatroslava Lopašića. 
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Obavijestila je Predsjedništvo i o pozivu na osnivačku skupštinu alumni udruge 
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, o pozivu na redovnu godišnju skupštinu 
AMAC-TTF, zatim na koncert AMAC- Deutschland i njemačko-hrvatskog komornog 
zbora Rajna-Majna. Poziv je također upućen svim članovima Predsjedništva. 
To će sve biti prigoda za kontakte s alumnijima raznih udruga. 
 
Sastanak je završio u 17.10 sati 

 
 
 
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer    

                                                                                  Predsjednica Saveza AMAC/AMCA društava  
                Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
 
 
Zabilježila: I. Stopfer 
 
 


