
ZAPISNIK 

8. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 04. srpnja 2018. s početkom u 14:30 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, 
Kralja Zvonimira 8, Zagreb. 

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, Krešimir Mustapić, 
mr. sc. Anđelka Bedrica, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, dr. sc. 
Martina Kolar-Billege, Paula Pavletić, Lamia Barbier Ruzdic, prof. emer. dr. sc. Helena Jasna 
Mencer, dr. sc. Krunoslav Kovačević, Petra Lojen.  

Ispričani: prof. emer. dr. sc. Nada Čikeš, 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 7. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Priprema redovite Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG; 
4. Razno.  

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 7. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 06. 
lipnja 2018. 

Ad.2.  

U okviru ove točke Mario Šafran izvijestio je o aktivnostima, provedenim od posljednje 
sjednice Predsjedništva Saveza. U prethodnom razdoblju je tiskan ljetni (lipanjski), 26. broj 
Glasnika Saveza i uobičajeno, putem redovne pošte distribuiran sastavnicama i udrugama. 
Ujedno, pokrenut je newsletter Saveza koji je prvi puta poslan elektroničkim putem i u 
kojem je predstavljen novi broj Glasnika kao i poveznica za čitanje istog. Također, najava 
novog broja Glasnika objavljena je i na poslovnoj mreži LinkedIn-a Alumna Sveučilišta u 
Zagrebu. Potom je  Mario Šafran izvijestio Predsjedništvo o svome sudjelovanju na redovnoj 
Skupštini AMCA TTF-a.  

Ad.3. 

Mario Šafran je u okviru ove točke ponovio planirani program Skupštine i naglasio da je 
potrebno raspraviti pitanja za nadolazeću panel diskusiju te predložio da se rasprava temelji 
na sljedećim pitanjima:   

1. Kolika je lojalnost bivših studenata svome Sveučilištu, te što udruge i sastavnice čine 
ili mogu učiniti da bi razvile i održale lojalnost svojih alumna? 

2. Kakav je i kako možemo unaprijediti odnos uprava sastavnica i Sveučilišta prema 
alumni udrugama? 

3. Počiva li aktivnost alumni udruge na entuzijazmu pojedinaca ili stvarnom 
kontinuiranom radu? 

4. Kakvo je iskustvo alumni udruga iz inozemstva – nešto sasvim drugo ili novi naziv za 
poznati sadržaj? 



5. Udruge jučer, danas, sutra - pitanje financiranja rada i aktivnosti udruga, postoje li 
objektivno mjerljivi rezultati provedenih alumni aktivnosti (veća protočnost kod 
dogovaranje praksi, formalizirana komunikacija tvrtki prema sastavnicama u svrhu 
zapošljavanja završenih studenata, definirani hodogrami praćenja karijera bivših 
studenata, donacije, članstvo - podmlađivanje…?) 

 
Mario Šafran je zamolio članove Predsjedništva da se aktivno uključe u predstojeću raspravu 
na Skupštini budući da bi oni svojim iskustvom i stečenim radom u udrugama, mogli 
doprinijeti i ponuditi potencijalna rješenja i smjernice daljnjeg razvoja.  
 
Krešimir Mustapić pohvalio je aktivnosti Saveza koje se odnose na oglašavanje putem 
društvenih mreža, pa je u skladu s time istaknuo da je potrebno okupiti i povezati što veći 
broj članova na LinkedIn-u. Predložio je da se upute predsjednici udruga da na mrežu 
LinkedIn Saveza pozovu svoje članove u cilju međusobnog povezivanja i bolje „vidljivosti“ 
profila Saveza. 
 
Paula Pavletić složila se sa gospodinom Mustapićem te naglasila da je potrebno aktivirati 
udruge da kontinuirano prosljeđuju Savezu zanimljive informacije kako bi se iste mogle 
objaviti na LinkedIn-u i Newsletteru.  
 
Lamia Barbier-Ruzdic ponovila je da prisutnost na društvenim mrežama zahtjeva 
kontinuirano objavljivanje zanimljivog sadržaja kako bi profil ostao praćen i vidljiv.  Potom 
se osvrnula na rad AMCA-e Paris i ukazala na određene poteškoće sa kojima se udruga susreće. 
Naglasila je da su aktivnosti AMCA-e Paris posvećene svim hrvatskim sveučilištima, 
usmjerene su na kulturne aktivnosti te su pretežito dobrovoljne. Problem financiranja i 
problem smanjenja broja članova Udruge navela je kao dva najveća problema.  
 
Krešimir Mustapić objasnio je da se AMCA Toronto financira iz tri izvora, putem članarina, 
donacija ljudi iz udruga, te kroz organizaciju raznih događanja, kao što su gala večere, 
predavanja i sl. Istaknuo je da je ključno pronaći način kako detektirati i privući ljude te ih 
potaknuti na aktivnosti. Preduvjet za privlačenje ljudi jest taj da udruge trebaju nešto i 
ponuditi jer će jedino tako moći zainteresirati iste da se uključe u aktivnosti.  
 
Mario Šafran zahvalio je na konstruktivnim komentarima te je predložio da se organizira 
sjednica Predsjedništva u prosincu 2018. godine na kojoj bi tada bio u mogućnosti sudjelovati 
i potpredsjednik Krešo Mustapić te na kojoj bi se definirale konkretne aktivnosti i smjernice 
daljnjeg plana i razvoja aktivnosti Saveza. 
 
Ad.4. 
 
Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

Mario Šafran je zaključio sjednicu u 16:00 sati a sljedeća Sjednica Predsjedništva Saveza 
dogovoriti će se naknadno. 

 
 

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


