
ZAPISNIK          

 

9. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 26. rujna 2018. s početkom u 13:30 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, mr. sc. Anđelka Bedrica, dr. sc. Martina Kolar-Billege, Paula Pavletić, prof. emer. 
dr. sc. Helena Jasna Mencer, Petra Lojen.  

Ispričani: Krešimir Mustapić, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, red. prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, 
red. prof. art. Mladen Janjanin, dr. sc. Krunoslav Kovačević. 

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 8. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Plan rada u ak. god. 2018./2019.; 
4. Razno.  

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 8. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 4. 
srpnja 2018. 

Ad.2.  

U okviru ove točke Mario Šafran izvijestio je o aktivnostima provedenim od posljednje 
sjednice Predsjedništva Saveza. Obavijestio je članove Predsjedništva o dopisu poslanom 
rektoru, prof. Borasu, u kojem Savez predlaže da se senatskom odlukom Srcu dozvoli 
povlačenje službenih elektroničkih adresa studenata završnih godina studija iz ISVU-a 
(Informacijski sustav visokih učilišta RH) kako bi ih potom mogao informirati o mogućnosti 
korištenja adrese s jedinstvenom alumni domenom. Tako bi kontakt s budućim alumnima 
bio kontinuiran te ne bi ovisio o ažurnosti službi na sastavnicama. Spomenuti dopis je upućen 
rektoru Borasu te se trenutno čeka njegov odgovor. 

Helena Jasna Mencer pohvalila je spomenutu inicijativu i upozorila na problem gubljenja 
AAI adresa nastavnog kadra nakon odlaska s fakulteta. Kao primjer navela je američko 
sveučilište Yale gdje osobi nakon završetka školovanja ostaje elektronička adresa, koju ju čini 
„prepoznatljivom“ te joj olakšava daljnji profesionalni razvoj.  

Mario Šafran objasnio je da je gubitak AAI identiteta vezan uz zakonsku regulativu Europske 
unije, po kojoj osoba nakon što prestane biti vezana uz sastavnicu, automatizmom ostaje bez 
istoga.  

Nada Čikeš smatra da je zadaća alumna upozoriti Sveučilište na „krizu identiteta“, te da bi 
alumni trebali u koordinaciji sa dekanima raditi na izgradnji identiteta sveučilišnih adresa. 
Takav pristup omogućiti će veću vidljivost i prepoznatljivost Sveučilišta u Zagrebu.  

Paula Pavletić predložila je da se rektoru, prof. Borasu predloži sadržaj Odluke Senata.  

Ad.3.  

Mario Šafran predstavio je sljedeći planirani plan rada u akademskoj godini 2018./2019.: 
 



Plan rada u ak.god.2018./2019.  
 
1) kontinuitet održavanja sjednica Predsjedništva jednom mjesečno 
2) 12/2018 i 6/2019 izdavanje Glasnika, u tiskanoj i elektroničkoj inačici-newsletter forma 
3) Koordinacija prema Senatu u svrhu postizanja automatizma dobivanja adresa    
     elektroničke pošte studenata završnih godina studija – provedba dogovorena sa Srcem 
4) 11/2018 ili 2/2019 i 6/2019 predavanje o alumni aktivnostima (aktualnosti te primjer   
      dobre prakse, g. Vjekoslav Majetić)  
5) Sjednice predsjedništva u proširenom sastavu s predsjednicima/predstavnicima udruga     
     koje nemaju svog člana u Savezu  
6) Obilježavanje 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu – osvješćivanje važnosti alumna,     
      Aktivnosti i sl. 
 

Mario Šafran je predložio da se nastavi kontinuitet održavanja sjednica Predsjedništva 
jednom mjesečno. Glasnik će uobičajeno izaći u prosincu i lipnju, i to u tiskanoj i 
elektroničkoj inačici – newsletter. Jedan od priloga prosinačkog izdanja Glasnika biti će i 
intervju sa rektorom, prof. Borasom povodom početka njegova 2. mandata te ususret 
obilježavanju 350 godina Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom sljedeće akademske godine u planu 
je organizacija dvaju predavanja vezanih uz alumni aktivnosti, stoga je Mario Šafran zamolio 
članove Predsjedništva da razmisle o prijedlozima mogućih predavača kako bi na sljedećoj 
sjednici Predsjedništvo moglo raspraviti o istima. Mario Šafran je kao jednog od potencijalnih 
predavača predložio gospodina Vjekoslava Majetića, alumna Fakulteta prometnih znanosti, 
koji surađuje i s ostalim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. 

 Anđelka Bedrica je rekla da njezina udruga također ima istaknutih članova zaposlenih na 
rukovodećim položajima, pa bi potencijalni predavač mogla biti netko iz Jadran galenskog 
laboratorija.  

Paula Pavletić korisnim smatra povezati se sa Uredom za odnose s javnošću Sveučilišta u 
Zagrebu koje je zaduženo za osmišljavanje dijela događanja vezanih uz obilježavanje 350 
godina Sveučilišta u Zagrebu i unutar događanja pronaći odgovarajuće mjesto za alumne i 
alumni aktivnosti.    

Mario Šafran vezano uz prijedlog da se na sjednice Predsjedništva pozivaju predsjednici 
udruga koje nemaju svog člana u Predsjedništvu je zaključio da bi se na iste prvotno mogli 
pozivati predsjednici udruga koje u posljednje vrijeme nisu dostavljali aktivnosti svoje 
udruge za objavu u Glasniku, pa bi ih trebalo potaknuti na intenzivnije alumni aktivnosti. 

Također, vezano uz osvješćivanje važnosti alumna kod studenata, predlaže da se u Upute za 
pisanje završnog i diplomskog rada uključi uputa da mentor treba upoznati studenta s 
terminom i značenjem alumna, kao i upozoriti na potrebitost, obveze i zadaće istih. 

Nada Čikeš smatra važnim na Sveučilištu razvijati akademsko okruženje na način da se 
studentima usadi lojalnost i odgovornost prema instituciji, pri čemu je odgovornost 
nastavnika velika. Spomenula je programe za mentore sa svrhom aktualiziranja alumni priča.  

Ad.4. 

Anđelka Bedrica je u sklopu ove točke predložila da se pokuša apelirati na dekane sastavnica 
da veću pažnju posvete alumnima.  

Mario Šafran je zaključio sjednicu u 14:30 sati a sljedeća Sjednica Predsjedništva Saveza 
dogovoriti će se naknadno. 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


