
ZAPISNIK         -  

 

15. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 26. veljače 2020. s početkom u 13:00 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, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, doc. dr. sc. Martina Kolar-Billege, Paula Pavletić, Petra 
Lojen.  

Ispričani: Krešimir Mustapić, mr. sc. Anđelka Bedrica, 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 14. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima 
3. Plan realizacije održavanja predavanja „Moja alumni priča“ 
4. Definiranje ostalih aktivnosti za ak. god.2019./20. 
5. Razno  

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju 
zapisnik s 14. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 30. listopada 2019. 
godine. 

Ad.2. Izvješće o provedenim aktivnostima  

Ad.2.1. 

U okviru ove točke Mario Šafran  podsjetio je na održano predavanje u organizaciji Saveza 
ALUMNI UNIZG „Moja alumni priča – Damir Vanđelić“, pri tome istaknuvši da je gospodin 
Vanđelić opravdao ukazano povjerenje, o čemu najbolje govori velik odaziv na predavanje. 
Smatra da ovo predavanje predstavlja dobar obrazac za buduća predavanja toga ciklusa.   

Ad.2.2. 

Podsjetio je da je u proteklom razdoblju izašao 28. broj Glasnika Saveza sa nešto sadržajnijim 
brojem tekstova vezanim uz obilježavanje 350 godina Sveučilišta u Zagrebu o kojem također 
imamo pozitivne povratne informacije.  

Ad.2.3. 

Mario Šafran izvijestio je o zaključcima sa sastanaka održanih sa predstavnicima 
Sveučilišnoga računskoga centra (Srca), a vezanih uz izazove sa kojima se susreće Savez 
prilikom odobravanja i dodjeljivanja alumni alias adresa. Naime, unatoč Senatskoj odluci, sve 
sastavnice do danas nisu imenovale koordinatore koji će provjeravati jesu li studenti koji 
zatraže alumni adresu uistinu i diplomirali, a prije svega nisu niti poslali potrebne dozvole za 
ISVU sustav da bi se takav projekt mogao realizirati. Stoga u aplikaciji stoji mnoštvo zahtjeva 
za alumni alias adresama koje ne mogu biti odobrene zbog neimenovanja koordinatora i 
otežane suradnje nekih fakultetskih referada. Obzirom na navedeno i nevelik rizik za 
zlouporabu, na sastanku je zaključeno da će se alumni adrese dodjeljivati bez prethodne 
provjere. Također, podsjetio je da za sada korisnici mogu samo primati elektroničke poruke 
na svoje alumni adrese, a za dobivanje mogućnosti i slanja elektroničke pošte s alias alumni 
adresa, dogovoreno je da će Srce sastaviti i poslati detaljne upute koje će se onda slati 
korisnicima alias adresa.  



Također, Mario Šafran najavio je da je u pripremi pilot projekt za izradu prototipa mobilne 
aplikacije za alumne i praćenje karijera o čemu će više izvijestiti u narednom periodu. 

Nada Čikeš predložila je da se sastavnicama pošalje dopis kojim se podsjeća na Odluku Senata 
o imenovanju koordinatora i odobravanje slanja mailova studentima završnih godina putem 
ISVU sustava te zatraži poštivanje Odluke Senata. Također je istaknula da je, ukoliko želimo 
raditi na prepoznatljivosti Sveučilišta, potrebno ustrajati na jedinstvenim adresama 
Sveučilišta.  

Ad. 2.4. 

Mario Šafran izvijestio je da je u svojstvu predsjednika Saveza ALUMNI UNIZG sudjelovao 
na svečanoj proslavi Dana DBS-KBF-a - Stepinčevo 2020., koji je obilježen izletom u Pribić i 
Krašić, kao i na Izbornoj skupštini Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Geodetskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu AMCA-e –GEOF gdje je izabran novi predsjednik udruge. 

Ad.3. Plan realizacije održavanja predavanja „Moja alumni priča“ 

Mario Šafran podsjetio je o prijedlogu s prošle sjednice Predsjedništva da gost sljedećeg 
predavanja „Moja alumni priča“ bude gospodin Radwan Joukhadar, vlasnik kompanije 
Medical Intertrade, a ujedno i alumni Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Napomenuo je da je na današnjoj sjednici potrebno definirati moguće datume 
predavanja kako bi se moglo pristupiti daljnjim dogovorima sa gostom. 

Ujedno, u sklopu ove točke rekao je da je pri Sveučilištu u Zagrebu osnovan Ured za razvoj 
karijera koji će 7. svibnja u Studentskom centru organizirati Dane karijera. Obzirom da još 
uvijek nije definiran službeni poziv na spomenuto događanje, Mario Šafran neformalno je 
najavio da se kao dio programa očekuje da Predsjedništvo organizira panel-raspravu na temu 
povezivanja alumna sa gospodarstvom.  

Martina Kolar-Billege predložila je da se predavanje „Moja alumni priča“ održi u sklopu 
programa obilježavanja Dana karijera. 

Nada Čikeš složila se da se predavanje „Moja alumni priča“ poveže sa događanjem Dani 
karijera, predloživši da bi termin predavanja mogao biti netom prije obilježavanja Dana 
karijera. 

Mario Šafran zahvalio je na prijedlozima te je kao potencijalne datume predavanja predložio 
razdoblje od 27. travnja do 6. svibnja ove godine, dok će se točan datum definirati nakon 
dogovora sa predavačem. 

Ad.4. Definiranje ostalih aktivnosti za ak. god.2019./20. 

U okviru ove točke Mario Šafran rekao je da će novi (29.) broj Glasnika tradicionalno izaći 
krajem lipnja ili početkom srpnja ove godine, svakako prije održavanja redovite godišnje 
Skupštine. Izvijestio je da su za spomenuti broj Glasnika već pripremljena dva priloga 
dobivena od udruga AMA SFZG i  AMCA-Paris, dok je za gosta urednika predložio Krešu 
Mustapića, potpredsjednika Saveza i predsjednika AMCA-e Toronto. Prisutni članovi složili 
su se s prijedlogom. 

Ad.5. Razno  

Mario Šafran najavio je da će se Skupština Saveza tradicionalno održati krajem lipnja ili 
početkom srpnja te je predložio da se nakon regularnog dijela održi panel rasprava vezano uz 
položaj udruga danas obzirom na promjene koje se događaju. Smatra da je raspravu na ovu 
temu potrebno održati budući je nastupilo novo i drugačije vrijeme za udruge, svjesnost i 
važnost značaja alumna danas je veća nego prije pet godina, sastavnice osnivaju urede za 
razvoj karijera, stoga je mišljenja da je budući smjer razvoja alumni aktivnosti u povezivanju 
alumni udruga sa uredima za razvoj karijera.  

Nada Čikeš podržala je prijedlog te je izvijestila Predsjedništvo da je izabrana za 
dopredsjednicu UEMS-a (Union Europeenne des Medecins Specialistes). Naime, UEMS je 
nevladina organizacija koja predstavlja brojne liječničke udruge zemalja članica Europske 



unije, a područje odgovornosti profesorice Čikeš obuhvaćat će poslijediplomsko 
specijalističko usavršavanje u zemljama članicama UEMS-a. 

Mario Šafran čestitao je profesorici Čikeš, zaželio puno sreće u daljnjem radu te je zahvalio 
svima na sudjelovanju na ovoj sjednici i zaključio sjednicu u 14 sati.  

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


