
ZAPISNIK          

3. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 20. prosinca 2017. s početkom u 13 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, 
Kralja Zvonimira 8, Zagreb. 

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, prof. emer. dr. sc. 
Nada Čikeš, Krešimir Mustapić, mr. sc. Anđelka Bedrica, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dr. sc. 
Martina Kolar Billege, dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, dr. sc. Krunoslav Kovačević, mr. sc. 
Srećko Seljan, dr. sc. Mira Malovich-Yeeles, Davor Domijan, Lada Prišlić, Paula Pavletić, Petra 
Lojen. 

Na prigodnom domjenku nakon sjednice prisutnima se pridružila i Aleksandra Brnetić. 

Ispričani: prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, red. prof. 
art. Mladen Janjanin. 

Bilješku sastavile: Petra Lojen i Paula Pavletić 

Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran i zahvalio svima na 
dolasku. Predsjednik predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:  

1. Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Razno. 

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 2. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 25. 
listopada 2017. 

Krešimir Mustapić započeo je raspravu o promociji i prezentaciji djelatnosti alumni udruga 
putem društvenih mreža, kao npr. Facebook-a. Oglašavanje putem društvenih mreža 
omogućilo bi bolji i brži protok informacija, veću vidljivost same udruge, poboljšanje 
komunikacije između postojećih članova, kao i mogućnost pridobivanja novih članova. 
Naglasio je da je ovakav način komunikacije ključan ukoliko se želi postići i zadržati 
vidljivost. 

Davor Domijan istaknuo je da se zalaže za takav način oglašavanja i komunikacije posebice 
zbog mogućnosti veće interakcije koje društvene mreže pružaju. Istaknuo je kako se broj 
članova u AMCA Paris smanjuje svake godine za 10-ak članova što predstavlja svojevrstan 
problem.   

Srećko Seljan naglasio je da dosadašnja iskustava pokazuju kako ozbiljne institucije ne 
objavljuju svoje sadržaje putem društvenih mreža jer se to smatra neozbiljnim i 
neprofesionalnim. 

Mira Malovich-Yeeles složila se s g. Seljanom i naglasila da se o toj temi raspravljalo i u 
AMAC-UK te je zaključeno da sadržaji vezane uz alumni teme i aktivnosti ne moraju nužno 
biti javno dostupni svima, a zainteresirani će informacije pronaći na mrežnim stranicama 
udruge.  



Mario Šafran istaknuo je da nije upitna činjenica da je efekt distribucije informacija putem 
društvenih mreža puno bolji, posebice mlađim generacijama kojima je takav vid 
komunikacije umnogome poznatiji i prihvatljiviji, jedino se postavlja pitanje kakav materijal 
odnosno sadržaje objavljivati. 

Davor Domijan je rekao kako je zbog smanjivanja broja članova upitan opstanak alumni 
udruge, te je pitanje kako prikupiti sredstva za njezino aktivno djelovanje.  

Nada Čikeš navela je dva događaja koja su okupljala alumne Medicinskog fakulteta, jedan od 
njih je rat, a drugi nedavno obilježavanje 100. godišnjice postojanja toga fakulteta. Istaknula 
je da mnogo bivših studenata medicine unatoč odlasku u inozemstvo, ipak žele ostvariti i 
održavati kontakte sa bivšim kolegama i osobama iz struke, pri čemu im Facebook kao i druge 
društvene mreže mogu mnogo pomoći. Prof. Čikeš je predložila da se dogovori način na koji 
će se pokrenuti komunikacija putem društvenih mreža. 

Ad.2.  

Mario Šafran izvijestio je da je u proteklom periodu od zadnje sjednice Saveza sudjelovao na 
Skupštini AMCA-ERF-a te je sudjelovao na izletu u Varaždin u organizaciji AMACIZ-a. 
Primijetio je da je većina članova AMACIZ-a u mirovini i samim time nisu u mogućnosti biti 
aktivni kao prije. Također je upozorio na problem sa kojim se susreće većina udruga a to je 
otežano privlačenje novih članova u udrugu, o čemu najbolje govori podatak da su zadnja dva 
dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije odbila funkciju predsjednika 
AMACIZ-a koja bi im automatizmom pripala.  

Zatim je najavio predavanje pod nazivom „Kako pronaći i privući bivše studente u alumni 
organizacije“, koje će se održati u auli Sveučilišta u Zagrebu, 8. veljače 2017. u 15 sati. 
Predavanje će održati izv. prof. dr. sc. Davor Lauc, tajnik alumni udruge Filozofskoga 
fakulteta, koji će govoriti o mogućnostima i alatima koji bi mogli pomoći pri traženju bivših 
studenata Sveučilišta u svrhu boljeg umrežavanja istih. Drugi dio predavanja održati će 
predstavnik Fakulteta elektrotehnike i računarstva koja će predstaviti slučajeve dobre prakse. 
Rektor Damir Boras imati će uvodnu riječ, a moderator cijelog predavanja biti će Mario 
Šafran. Mario Šafran je zamolio okupljene da na predavanje pozovu predsjednike i tajnike 
svojih udruga, ali i ostale alumne /zaineresirane osobe, kako bi ono ispunilo svrhu zbog koje 
je organizirano. Sukladno zaključku s prethodne sjednice, pripremio je tekst o djelovanju 
Saveza ALUMNI UNIZG koji bi zajedno s najavom predavanja trebao izaći 29. siječnja u 
podlistu Jutarnjeg lista, „Universitasu“ pa će se i na taj način pokušati promovirati Savez i o 
predavanju informirati veći broj ljudi. Zaključeno je da će tekst poslati članovima 
Predsjedništva putem e-pošte kako bi se u tisak poslao tekst usklađen na razini 
Predsjedništva.  

Lada Prišlić rekla je da je će taj dan biti organizirana proslava obilježavanja dana 
Stomatološkog fakulteta pa dekan, prof. Brkić najvjerojatnije neće biti u mogućnosti 
prisustvovati samom predavanju, ali će svakako pozvati članove svoje udruge. 

Krešo Mustapić je kao primjer uspješnog predavanja koje je izazvalo velik interes istaknuo 
predavanje g. Mate Rimca članovima AMCA-e Toronto. Naglasio je da je važno ljudima 
ponuditi aktualne i zanimljive teme kako bi odaziv na samo predavanje bio veći. 

Nada Čikeš istaknula je da je važno utvrditi koga sve treba pozvati na takvo predavanje te je 
predložila da se pozovu i predstavnici Studentskog zbora kojima bi takva tema trebala biti 
zanimljiva budući da će i oni jednog dana postati alumni svojega fakulteta. 



Mira Malovich-Yeeles naglasila je da se trebaju istražiti razlozi zbog kojeg se mladi ne mogu 
ili ne žele uključiti u rad udruga, ali i pokušati saznati koje bi pogodnosti te osobe željele kada 
bi potencijalno postali članovi udruga. Možda bi na taj način lakše doprijeli do mladih i 
potaknuli ih da se aktivnije posvete alumni aktivnostima. 

Mario Šafran istaknuo je da bi nastavnici na fakultetima trebali biti svjesni važnosti alumni 
filozofije kako bi i sami mogli prenositi ta saznanja na studente.  

Davor Domijan rekao je da za vrijeme svog studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu nije bio 
upoznat sa alumnima Pravnog fakulteta već se sa njima upoznao tek nakon dolaska u Pariz. 
Složio se sa prof. Šafranom i naglasio da je važno utjecati na profesore kako bi te ideje prenosili 
na svoje studente. 

Nada Čikeš složila se da je važno nastojati da profesori budu osviješteni ali i da je potrebno 
razraditi na koji način osvijestiti studente i upoznati ih sa onime što im alumni mogu pružiti. 

Mario Šafran rekao je da se na Fakultetu prometnih znanosti kreće sa projektom 
informiranja studenata o fakultetskoj alumni udruzi za vrijeme održavanja Kampusijade - 
studentskih igara te pokušaja njihovog aktivnijeg uključivanja u rad udruge.   

Hrvoje Brkić je kao dobar primjer naveo da alumni udruga Stomatološkoga fakulteta 
organizira okupljanje generacija alumna uz domjenak koji financira Fakultet. Udruga ne 
naplaćuje članarinu, ali se na taj način mijenja kultura ponašanja i skreću pozornost na 
važnost alumna. Generacije ostaju vezane uz Fakultet, a Fakultet je od tečajeva cjeloživotnog 
obrazovanja koja organizira umnogome povećao cjelokupnu dobit.  

Davor Domijan pitao je postoji li baza podataka bivših studenata, odnosno prate li fakulteti 
gdje je student završio ili gube veze sa njima nakon što završe studij. 

Mario Šafran istaknuo je da neki fakulteti prate svoje studente i da postoje uredi za 
upravljanje karijerama. 

Srećko Seljan velik problem vidi u tome što koordinacija između Sveučilišta i sastavnica 
Sveučilišta uopće ne postoji. Istaknuo je kako je šest godina bio predsjednik AMAC Alumni 
FER-a kao jedini predsjednik koji nije zaposlenik fakulteta i uspio je sa sadašnjom upravom 
dogovoriti da se otvori Ured za komunikaciju s bivšim studentima.   

Mario Šafran naglasio je da se raspravlja o jednakim problemima s kojima se susreću sve 
alumni udruge te je stoga važno ujednačiti ciljeve i planove i razaznati na koji način ih 
provesti. 

Ad. 3.  

Davor Domijan je upoznao prisutne sa Udruženjem hrvatsko-američkih stručnjaka 
(Association of Croatian American professionals) čiji članovi predstavljaju sve aspekte 
međunarodne profesionalne zajednice, a njihova misija između ostalog je i poticati razmjenu 
znanja i umrežavanje hrvatsko-američkih stručnjaka i hrvatskih stručnjaka diljem svijeta 
usmjerenih zajedničkom uspjehu i rješavanju pitanja od zajedničkog interesa.  

Nada Čikeš je postavila pitanje vezano uz rad Zaklade Sveučilišta u Zagrebu i zamolila da se 
Upravu Sveučilišta u Zagrebu ponovno zamoli za više informacija vezanih uz rad Zaklade. 

Mario Šafran rekao je da je to pitanje već postavljeno, ali da odgovor još uvijek nije dobiven, 
pa budući da se ta tema opet pokrenula, ponovno će poslati upit.  



Sjednicu je zaključio u 14:30 sati, a sljedeća sjednica Predsjedništva Saveza zakazana je za 
srijedu, 31. siječnja 2018. godine u 14 h. 

 
 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 

 

 

 


