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Z A P I S � I K 

sa 2. sjednice Predsjedništva Saveza AMAC Saveza društava Sveučilišta u Zagrebu, 
održane u srijedu 17. prosinca 2009. 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. Uroš 
PERUŠKO (AMAC-FER); prof. dr. sc. Zvonimir ŠOŠIĆ (Škola narodnog zdravlja Andrija 
Štampar, AMAMUZ), prof. dr. sc. Ana Marija GRA�CARIĆ, (AMAC-TTF), doc. dr. sc. Mario 
ŠAFRA�, (AMAC-FSC), dr. sc. Kruno KOVAČEVIĆ (AMAC Središnjica); Josip MILIĆ, 
dipl. iur. (AMAC Središnjica). 

 
Odsutni članovi Predsjedništva: Edi MALETIĆ (AMCA-FAZ),  ispričao se; prof. dr. sc. 
Štefica CERJA�-STEFA�OVIĆ, (AMACIZ), ispričala se. 
 

Ostali prisutni: Irena STOPFER, prof. (AMAC Središnjica). 
 
Usvojen je Dnevni red: 

 
1. Usvajanje zabilješke s 1. sjednice Predsjedništva Saveza 
2. Izvješće predsjednice Saveza 
3. Glasnik AMAC-a 
4. Razno 

 
Ad 1. Prisutni su jednoglasno su usvojili zabilješku s 1. sjednice Predsjedništva Saveza 
koja je bila konstituirajuća. 
 
Ad 2.  Predsjednica je predložila da se za obnašatelja dužnosti tajnika Saveza izabere 
M. Šafran koji je tu dužnost prihvatio, ali je zamolio članove da mu pomognu s 
obzirom da u tome nema iskustva. On će surađivati s uredom AMAC-a pri Rektoratu i do 
daljnjega će mu u tome pomoći dosadašnji tajnik J. Milić. Pomoć mu je posebno potrebna 
pri registraciji novih  AMAC društava 
A.M. Grancarić je istaknula važnost osnivanja novih udruga, naročito u sljedeće tri 
godine prije Sabora Saveza. 
 J. Milić je pristao pomoći  Savezu  u  pripremi sljedećeg broja Glasnika. 
H.J. Mencer je prisutne obavijestila o razgovoru sa šefom računovodstva Sveučilišta  koji 
je voljan pomoći u financijskim poslovima  Saveza. 
Prisutni su predložili da se prorektora za financije i poslovanje zamoli da šef 
računovodstva zaduži osobu u računovodstvu koja će voditi financije Saveza.  
I. Stopfer će zasada voditi blagajnu.  
Predsjednica je ponovno istaknula nužnost povezivanja alumnija s karijer-centrom koji će 
se osnovati s ciljem pomoći studentima u traženju zaposlenja. U povezivanju s karijer-
centrom došla bi do izražaja i važnost alumni filozofije. 
Predsjednica je obavijestila Predsjedništvo da će se  5. i 6. ožujka 2010. održati  okrugli 
stol u organizaciji Sveučilišnog UNESCO Chaira "Processing of Bologna Process: 
Present Losses and Future Gains".  
Savez AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu će pomoći u organiziranju 
skupa o Bolonjskom procesu. 
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Ad 3. Uz već prihvaćene teme za Glasnik, biti će pripremljen In memoriam Greti Pifat 
Mrzljak, prvoj predsjednici AMAC Saveza koja je  preminula 11. prosinca 2009. Zamolit 
će se gđu R. Stern da  priredi  In memoriam za tisak. 
J. Milić će prirediti materijal od tri posmrtna govora, a govor A. Bjeliša će se staviti 
na stranicu Sveučilišta. 
 
Ad 4. H. J. Mencer je iznijela svoje mišljenje o tome da je u nazivu Glasnika  nedostatno 
istaknuto da je riječ o pripadnosti Sveučilištu u Zagrebu. Nakon nekoliko sličnih 
prijedloga, zaključeno je da se u naslovu uz AMAC doda U�IVERSITATIS 
ZAGRABIE�SIS. 
Predsjednica je zamolila M. Šafrana da koordinira rad oko izrade pečata AMAC 
Saveza.  
 
 


