
 
ZAPISNIK 
2222. s. s. s. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveujednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveujednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveujednice Predsjedništva AMAC Saveza društava Sveučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebučilišta u Zagrebu    u 2011./2012. godiniu 2011./2012. godiniu 2011./2012. godiniu 2011./2012. godini, 
održane 14141414. . . . vvvveljače 2012eljače 2012eljače 2012eljače 2012.... s početkom u 14 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8. 
 
Prisutni: prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica (AMAC Središnjica); dr. sc. Kruno Kovačević 
(AMAC Središnjica); prof. dr. sc. Štefica Cerjan-Stefanović (AMAC Središnjica, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije); prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić (AMAC Središnjica, Tekstilno-tehnološki 
fakultet), izv. prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC Središnjica, Fakultet prometnih znanosti ); prof. dr. sc. 
Zvonimir Šošić (AMAC Središnjica, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“); Mladen Jonke 
(AMAC Njemačka), dr. sc. Srećko Seljan (AMAC - FER), Paula Pavletić, tajnica AMAC-a  
Bilješka: Paula Pavletić, prof.  
 
Sjednicu je vodila prof. dr. sc. H. J. Mencer te predložila sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje  zapisnika sa 1. sjednice Predsjedništva AMAC Saveza u ak.god.2011./2012. 
2. Glasnik Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu 
3. Razno 

Dnevni  red se jednoglasno prihvaća. 
 
Prof. Mencer je zahvalila na prisustvovanju te predstavila gosta na sastanku Predsjedništva, mr. Srećka 
Seljana, predsjednika AMAC-FER-a koji sastanku prisustvuje vezano uz točku 2.    
Ad.1.Ad.1.Ad.1.Ad.1.   
Zapisnik sa 1. sjednice Predsjedništva jednoglasno je usvojen, uz unesene izmjene u Ad.2. Program 
Skupštine AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu – u rečenici „U prigodnoj knjižici kao uvod će se 
tiskati pismo namijenjeno čelnicima sastavnica, malo izmijenjeno u odnosu na pismo koje su već 
pripremili prof. Šošić …“ dodaje se „…i prof. Grancarić…“ .  
Vezano  uz zaključak uz Ad.1. i zahtjev za bodovanje djelatnosti AMAC-a, M. Šafran se susreo s prof. dr. 
sc. Izvorom Grubišićem, predsjednikom Radne skupine za priznavanje ECTS bodova, koji sugerira da 
se Radnoj skupini uputi zahtjev za odobrenje dodatnih ECTS bodova za alumni aktivnosti. Radna 
skupina može odobriti do 2 dodatna ECTS-a u okviru nenastavnih aktivnosti, ali isključivo vezano uz 
konkretno ime i konkretan opis poslova iz alumni djelatnosti.  Može se raspisati interni natječaj za 
poslove koje odredi ovo Povjerenstvo. Na primjedbu prof. Cerjan-Stefanović da za poticaj na 
angažman u alumni aktivnostima treba vrednovati angažman nastavnika, prof. Mencer je pojasnila 
kako je moguće dodavanje ECTS bodova samo studentima na poslijediplomskom studiju, a angažman 
nastavnika treba unijeti u ishode učenja i uvjete Rektorskog zbora kod izbora u zvanja.  
Vezano uz točku Ad.2. i održanu Skupštinu zaključeno je kako je ista uspješno održana. Vezano uz 
zaključak o pokretanju nagrade „Žarko Dolinar“ najzaslužnijima za AMAC, predsjednica Mencer je 
izvijestila kako je dogovorila besplatnu izradu medalje koja će se dodjeljivati na Saboru koji će se 
održati  krajem lipnja ili početkom srpnja 2013. godine.  
Vezano uz informaciju o Zakladi Sveučilišta u Zagrebu, prof. Mencer je naglasila kako treba isticati da 
se radi i o alumni zakladi, te je izvijestila o registraciji, vijeću i upravi Zaklade kao i o radu na 
proširivanju svrhe Zaklade. Najavila je održavanje tribine na kojoj će prof. Gojko Bežovan s Pravnog 
fakulteta i prof. dr. sc. Jurica Pavićić s Ekonomskog fakulteta održati predavanja o filantropiji. G. Jonke 
je ponudio uslugu besplatne izrade  dizajna zaštitnog znaka Zaklade.  
Ad.2. Ad.2. Ad.2. Ad.2.     
Vezano uz prijedlog prof. U. Peruška s posljednjeg sastanka da sastavnice koje nemaju organizirano 
vlastito tiskanje Glasnika isl. kao gosti-urednici pojedinim temama sudjeluju u sadržaju Glasnika 
AMAC-a, predsjednica je ukratko podsjetila kako samo tri AMAC udruge izdaju vlastiti glasnik, dok 
mali broj svojim sadržajima sudjeluju u fakultetskim glasnicama. Prof. Grancarić je naglasila kako se 



nikako ne smije smanjivati broj  ili gasiti postojeće glasnike na sastavnicama što su ostali jednoglasno 
podržali.  
Predsjednica je predložila da gost-urednik sljedećeg broja u svibnju bude AMAC-FER zbog čega je na 
sastanak i pozvan njegov predsjednik mr. sc. Srećko Seljan, koji inače dolazi iz gospodarstva te ima 
drugačiji pristup alumnijima. S. Seljan je naglasio kako je potrebno artikulirati zajedničku strategiju 
AMAC-a, te pristaje biti gostom-urednikom Glasnika AMAC Saveza. Zadržat će se dosadašnji koncept 
Glasnika  uz dodatne teme vezane uz djelatnosti FER-a i AMAC-FER-a, kao i uvodni članak kojeg će 
pripremiti g. Seljan vezano uz ideje koje je iznio na posljednjoj Skupštini i svoju viziju alumnija. 
Pomoć u pripremi i uređenju broja pružit će dr. K. Kovačević i prof. M. Šafran. Prijedlog je jednoglasno 
podržan.  
Ad.3.Ad.3.Ad.3.Ad.3.    
- M. Šafran je izvijestio o promociji diplomiranih studenata Fakulteta prometnih znanosti u veljači, te 
najavio kako će se prilikom promocije govoriti o alumni ideji i svim diplomantima dati pristupnicu za 
AMAC-FSC udrugu; 
- Z. Šošić je izvijestio kako je na Stomatološkom fakultetu zastala inicijativa za osnivanje AMAC 
udruge iz razloga što se prof. Brkić, koji je bio aktivan u tim aktivnostima, natječe za dekana; 
- P. Pavletić iznijela je primjedbu A. Brnetić, predsjednice AMAC-Deutchland vezano uz korištenje 
termina „ogranak“ kad se govori o udrugama AMAC Mundusa. Primjedba se prihvaća i izmijenit će se 
na web-stranicama Ureda AMAC-a. K. Kovačević je dodao kako bi trebalo jače aktivirati vijesti na 
web-stranici AMAC-a; 
- A.M. Grancarić upozorila je kako se stalo s osnivanjem novih alumni udruga na Sveučilištu, na što je 
K. Kovačević dodao kako se radi o trajnim aktivnostima koje treba konstantno poticati. M. Šafran je 
dodao kako se kod reakreditacije fakulteta gleda imaju li osnovanu alumni udrugu ili ne, što smatra da 
će neke fakultete potaknuti na osnivanje vlastitih alumni udruga;  
- S. Seljan je predložio uvođenje jedinstvenih mail adresa za sve alumnije Sveučilišta u Zagrebu, što bi 
pomoglo u zadržavanju kontakata s bivšim studentima. Osobno će se angažirati oko tehničke podloge 
i pripreme za realizaciju ovog prijedloga. Također je naglasio važnost izgleda alumni prijavnica te kako 
je nužno istovjetno i pravovremeno upisivanje alumnija u bazu podataka; 
-K. Kovačević je najavio održavanje smotre zborova Sveučilišta u Zagrebu „Festa choralis zagrabiensis 
2012.“ koja će se održati 2.svibnja u Hrvatskome glazbenome zavodu. Ovo je druga godina održavanja 
smotre fakultetskih i alumni zborova Sveučilšta u Zagrebu, a ove je godine organizator Akademski 
zbor  AMACIZ-a „Vladimir Prelog“. Već  su uputili zamolbu da Savez AMAC-a bude pokrovitelj 
događanja, što je Predsjedništvo jednoglasno podržalo;  
- dogovoreno je da će se sljedeći sastanak Predsjedništva održati 10. ili 11. travnja 2012. kada će u 
Zagrebu biti i M. Jonke i predsjednik AMAC-Australia g. Nino Sydney.  
 
Sjednica je zaključena u 15.50 sati. 
 


