
ZAPISNIK          

 

10. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 15. studenoga 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, mr. sc. Anđelka 
Bedrica, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, doc. dr. sc. Martina Kolar-
Billege, doc. dr. sc. Ana Matin, prof. dr. sc. Zlatko Janječić, Dejan Drabić, Paula Pavletić, 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 9. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Nastavak projekta dodjele e-adrese s jedinstvenom alumni domenom; 
4. Provedba alumni aktivnosti; 
5. Razno.  

Mario Šafran je na početku sjednice pozdravio sve prisutne članove Predsjedništva te 
posebno zahvalio na dolasku predsjedniku Udruge AMAC Alumni - FAZ, Zlatku Janječiću, 
tajnici Udruge, Ani Matin te predsjedniku Udruge AMAC FOI, Dejanu Drabiću. Također je 
rekao da su na sjednicu pozvane i Udruge Alumni EFZG kao i Alumni Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu čiji su se predstavnici ispričali.  

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju 
zapisnik s 9. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 26. rujna 2018. 

Ad.2. Izvješće o provedenim aktivnostima 

U okviru ove točke Mario Šafran rekao je da se sjednica Predsjedništva nije održala u 10. 
mjesecu budući da se čekalo donošenje Odluke Senata vezane uz e-adrese, koja je u 
međuvremenu donesena i o kojoj će izvijestiti pod točkom 3. Mario Šafran izvijestio je o 
sudjelovanju na obilježavanju 70. godina Stomatološkog fakulteta te pohvalio organizaciju 
svečanosti.   

Ad.3. Nastavak projekta dodjele e-adrese s jedinstvenom alumni domenom 

U okviru ove točke, Mario Šafran izvijestio je da je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 
održanoj 13. studenoga 2018. donio Odluku o korištenju elektroničkih adresa studenata 
završnih godina studija s jedinstvenom alumni domenom. Odlukom se daje podrška Savezu 
društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG da se nastavi provođenje 
pilot-projekta dodjele elektroničkih adresa s jedinstvenom alumni.unizg.hr domenom na 
sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Ujedno, Sveučilišnom računskom centru (Srce) 
odobrava se da iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) i LDAP imenika sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu preuzima službene elektroničke adrese studenata završnih godina 
studija radi informiranja studenata o mogućnosti korištenja adresa s jedinstvenom alumni 
domenom. Također, Sveučilište u Zagrebu će na prijedlog sastavnica imenovati kontakt 
osobe zadužene za provedbe pilot-projekta iz točke I. ove Odluke. Mario Šafran podsjetio je 
da se o inicijativi o spomenutom prijedlogu Odluke, raspravljalo tijekom proteklih sjednica 
Predsjedništva, te donošenje iste predstavlja svojevrsni formalizam odvijanja aktivnosti. 



Mladen Franz upitao je imenuje li kontakt osobe uprava sastavnica ili ih imenuje udruga, na 
što je Mario Šafran odgovorio da bi kontakt osobe trebale imenovati uprave sastavnica, 
budući da svaka sastavnica pri fakultetu nema svoju udrugu. Ujedno, Mario Šafran je 
podsjetio da se projekt dodjele e-adrese provodi na 5 sastavnica, Stomatološkom fakultetu, 
Strojarskom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva i Fakultetu prometnih znanosti te zamolio one članove 
Predsjedništva na čijim fakultetima projekti nisu zaživjeli, da se uključe u isti. Sljedeći korak 
vezan uz nastavak spomenute inicijative je sastanak sa ravnateljem Srca, Zoranom Bekićem.  

Hrvoje Brkić rekao je da je praksa na Stomatološkom fakultetu da se studente završnih 
godina studija na završnom predavanju obavijesti o e-adresama, nakon čega tijekom 
promocije dobiju kovertu sa objašnjenjem na koji način doći do te adrese. 

Paula Pavletić je podsjetila kako je cilj tog projekta da fakulteti dobiju bazu alumna s kojima 
će moći ostati u kontaktu radi raznih aktivnosti, te se na taj način stvara obostrana korist, 
kako fakultetu tako i studentima. 

Ad.4. Provedba alumni aktivnosti 

Ad.4.1.  

Mario Šafran u okviru ove točke podsjetio je da je u pripremi novi broj Glasnika Saveza te je 
rok za slanje tekstova bio 15. studeni, međutim broj pristiglih tekstova je vrlo malen. Obzirom 
na navedeno, ali i uzimajući u obzir optimalan termin za distribuciju Glasnika, pokrenuo je 
raspravu o pomicanju termina izlaženja Glasnika. Naime, do sada je Glasnik tradicionalno 
izlazio u prosincu i lipnju. Smatra da vrijeme izlaženja „zimskog broja“ uoči blagdana, a 
ljetnog netom prije praznika nije najbolje vrijeme za dostavu Glasnika obzirom na obveze 
čitatelja u to vrijeme. Stoga, u svrhu veće čitanosti Glasnika, predložio je da se termin 
izlaženja Glasnika pomakne na siječanj i rujan. Zamolio je članove Predsjedništva da se 
uključe u raspravu na tu temu. 

Hrvoje Brkić upitao je postoji li informacija o tome kolika je čitanost Glasnika na što je 
Mladen Franz odgovorio da je po njegovim saznanjima čitanost relativno slaba, stoga smatra 
da bi on-line verzija Glasnika bila dovoljna.  

Zlatko Janječić smatra da je dobro što uz on-line verziju postoji i tiskana verzija Glasnika te 
da bi tako trebalo i ubuduće ostati.  

Mario Šafran je slijedom provedene rasprave utvrdio kako se većina prisutnih slaže da bi 
trebala ostati tiskana verzija Glasnika te zaključio da će se sljedeći, 27. broj Glasnika tiskati 
krajem siječnja, te da će se već od sljedećeg broja držati novo odabranih termina te će Glasnik 
ubuduće izlaziti u veljači i listopadu. Zamolio je prisutne da se uključe sa svojim tekstovima 
za novi broj Glasnika. Također je zamolio Hrvoja Brkića da bude gost-urednik sljedećeg broja 
Glasnika što je on prihvatio.  

Paula Pavletić slijedom gore navedenog, istakla je da će članovima udruga poslati obavijest 
da je rok za dostavu tekstova za sljedeći broj Glasnika produžen na 15. prosinac 2018.  

Ad.4.2.  

Mario Šafran je podsjetio na zaključke Skupštine Saveza održane u srpnju o.g. i donesene 
smjernice koje se najvećim dijelom odnose na osvješćivanje važnosti alumna kod studenata. 
Smatra da je studente potrebno upoznavati sa alumni filozofijom tijekom studija, stoga je kao 
primjer naveo Fakultet prometnih znanosti gdje se već na uvodnom satu brucoše upoznaje 
sa pojmom alumna. Smatra da odgovornost upoznavanja studenata s alumni filozofijom stoji 
i na nastavnicima te 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 
potrebu, obveze i zadaće istih. Nažalost, nastavnici i uprave fakulteta često zaborave na 



važnost i ulogu alumna te su većinom potaknuti na aktivnost prilikom vanjskog vrednovanja 
fakulteta budući da je odnos s alumnima jedna od stavki vrednovanja.  

Zlatko Janječić je izvijestio o alumni aktivnostima na Agronomskom fakultetu te istaknuo 
da fakultetski Centar za karijerno savjetovanje usko surađuje s njihovom alumni udrugom te 
zajedno provode alumni aktivnosti. Također, u sklopu fakulteta organiziraju se razna 
događanja i konferencije, kao primjerice Dan otvorenih vrata, konferencija agro startup i 
mnoge druge. Zaključno je najavio da će za sljedeći broj Glasnika pripremiti članak o alumni 
aktivnostima na Agronomskom fakultetu.   

Dejan Drabić rekao je da na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin također postoji 
Centar za podršku studentima i razvoj karijere koji provodi brojne alumni aktivnosti poput 
povezivanja s poslodavcima, planiranja i razvoja karijere, te uspostave odnosa s alumnima, pa 
diplomanti mogu ostvariti svoje kontakte kroz niz aktivnosti. Međutim, unatoč brojnim 
događanjima koje FOI organizira, problem predstavljaju aktivnosti putem kojih bi se povezali 
alumni. Također je pohvalio suradnju Uprave fakulteta i alumni udruge. 

Mario Šafran pozvao je predsjednike udruga da redovito šalju vijesti vezane uz aktivnosti 
svojih udruga, kako bi ih Savez mogao putem društvenih mreža dalje distribuirati.  

Paula Pavletić podsjetila je na obilježavanje 350. godina Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijele 
ove akademske godine, te istakla važnim uključivanje alumna u nadolazeća događanja.  

Ad.5. 

Mario Šafran rekao je da će se i ubuduće na sjednice Predsjedništva pozivati predsjednici 
udruga koje nemaju svojeg člana u Predsjedništvu.  

Mladen Franz pozvao je i predložio da se sljedeća sjednica Predsjedništva održi u 
prostorijama AMAC FSB-a. 

Mario Šafran zahvalio je na prijedlogu. Budući da se radi o „božićnoj“ sjednici, te je na 
sugestiju tajnice Saveza gđe. Pavletić rekao da će se na sjednicu Predsjedništva pozvati svi 
predsjednici alumni udruga. Sjednica će se održati u prosincu u terminu koji će biti slobodan 
za korištenje prostora AMAC FSB-a i vodeći računa o Mundus-ovcima koji u to vrijeme dolaze 
u Zagreb. 

Mario Šafran je sjednicu zaključio u 15 sati.  

 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


