
ZAPISNIK          

 

17. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane putem platforme Microsoft Teams u utorak, 19. siječnja 2021. s početkom u 
18:00 sati.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, prof. emer. dr. sc. 
Nada Čikeš, Krešimir Mustapić, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, doc. 
dr. sc. Martina Kolar-Billege, Paula Pavletić, Petra Lojen.  

Ispričani: mr. sc. Anđelka Bedrica. 

Bilješku sastavile: Petra Lojen i Paula Pavletić 

Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran i pozdravio prisutne 
članove Predsjedništva. Predsjednik predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći 
dnevni red:  

1. Prihvaćanje zapisnika 16. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima od posljednje sjednice Predsjedništva 
3. Definiranje aktivnosti Predsjedništva do kraja mandata 
4. Razno. 

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju 
zapisnik s 16. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 17. lipnja 2020. 
godine. 

Ad.2. Izvješće o provedenim aktivnostima od posljednje sjednice Predsjedništva 

U okviru ove točke Mario Šafran  izvijestio je o provedenim aktivnostima Saveza od 
posljednje sjednice Predsjedništva, pa je podsjetio da je Savez ALUMNI UNIZG u okviru 
Dana karijera Sveučilišta u Zagrebu organizirao panel-diskusiju: „Alumni su snaga našega 
Sveučilišta", koja je održana 16. listopada 2020. Panel-diskusiju su svi zainteresirani studenti, 
alumni te potencijalna javnost mogli pratiti putem izravnog prijenosa/internet streaming-a, 
a istu je moderirao gospodin Mislav Togonal.  

Mario Šafran nadalje je podsjetio da je u prosincu 2020. godine izašao 29. broj Glasnika Saveza 
koji je tematski posvećen potresu, štetama i važnosti djelovanja alumni zajednice u kriznim 
situacijama, pritom zahvalivši gospodinu Kreši Mustapiću i prof. Stjepanu Lakušiću, koji su 
bili gosti urednici toga broja. Također, zahvalio je svim članovima Predsjedništva koji su 
svojim doprinosom i prilozima tekstova Glasnik učinili sadržajno bogatijim. Rekao je da je 
29. broj Glasnika preveden na engleski jezik, što je financirao Građevinski fakultet, a u tijeku 
je priprema za tisak te engleske verzije. Plan je  da se Glasnik i ubuduće tiska i na engleskom 
jeziku kako bi se mogao prezentirati stranim delegacijama te široj publici koja nije sa 
hrvatskog govornog područja.   

Hrvoje Brkić pohvalio je ideju prevođenja Glasnika na engleski jezik budući, da Sveučilište u 
Zagrebu provodi veliki broj studijskih programa na engleskom jeziku te će na taj način doseg 
Glasnika zasigurno biti veći.  

Na kraju ove točke Mario Šafran izvijestio je da je sa tajnicom Saveza, Paulom Pavletić 
sudjelovao na online sjednici AMCA-e Paris. Također, zahvalio je Kreši Mustapiću na pozivu 
na virtualnu sjednicu AMCA-e Toronto, kojem se nažalost zbog vremenske razlike nisu mogli 
priključiti.  



Ad.3. Definiranje aktivnosti Predsjedništva do kraja mandata 

Mario Šafran u okviru ove točke rekao je da Savez ALUMNI UNIZG aktivno surađuje sa 
Uredom za razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu, pa je tako u najavi i održavanje 2. Dana 
karijera krajem ožujka ove godine, gdje će zadaća Saveza biti organizacija predavanja 
Moja/naša alumni priča. Obzirom na to da su prošla, ali i ova akademska godina specifične 
zbog pandemije koronavirusa i posljedica potresa, predložio je da gosti panela budu osobe iz 
građevinske i medicinske struke koje su u posljednjim mjesecima svojim angažmanom 
značajno doprinijele sveopćoj zajednici. Odluka kod prijedloga i odabira osoba za razgovor 
biti će vezana uz naglasak na njihovom volontiranju i promoviranju alumni filozofije. Mario 
Šafran stoga je predložio prof. dr. sc. Josipa Atalića sa Građevinskoga fakulteta koji je na čelu 
skupine statičara koji su na volonterskoj bazi vršili preglede objekata nakon zagrebačkoga 
potresa, kao i nakon potresa u Banovini. Nadalje je zamolio prof. Čikeš da razmisli i predloži 
kolegu iz područja medicine, koji bi kao liječnik pružio osvrt na borbu i angažman liječnika u 
doba koronavirusa. Također, ne zaboravivši posljednji potres u Banovini tijekom kojega je i 
zgrada Učiteljskoga fakulteta Odsjeka u Petrinji pretrpjela značajne štete, zamolio je Martinu 
Kolar Billege da sa Učiteljskoga fakulteta predloži osobu koja bi bila prikladan panelist, 
možda iz područja psihologije. Napomenuo je kako je rektor Boras pristao da i ubuduće panel 
diskusije moderira gospodin Mislav Togonal, uz odgovarajući honorar.  

Nada Čikeš smatra da bi o temi pandemije trebao govoriti epidemiolog, virusolog ili kliničar 
te je potrebno razmisliti tko bi od potencijalnih predavača bio zanimljiviji publici. Krešo 
Mustapić smatra da bi dobar izbor bio kliničar budući smo u zadnje vrijeme češće imali 
prilike u javnosti slušati izjave epidemiologa i virusologa. Nada Čikeš potom je za panelista 
predložila prof. Brunu Baršića, infektologa i voditelja Kriznog stožera KB-a Dubrava kojega će 
kontaktirati i obavijestiti o potencijalnom angažmanu.  

Martina Kolar-Billege je vezano uz prijedlog panelista iz područja psihologije sa Učiteljskog 
fakulteta rekla  da je psihološki aspekt samo jedan uzak aspekt u psihologiji obrazovanja i da 
bi bilo prikladno sintetizirati problematiku i pružiti širi pogled, pa je stoga kao potencijalnoga 
panelistu predložila prof. Antu Bežena.  

Mario Šafran zahvalio je na ponuđenim prijedlozima i zamolio da se zajednički razmisli kako 
bi se kroz desetak dana donijela odluka o imenima panelista Moja/naša alumni priča.  

Mario Šafran nadalje je podsjetio kako ove godine treba održati Izbornu skupštinu Saveza 
koja se uobičajeno održava krajem lipnja ili početkom srpnja. Napomenuo je da je po Statutu 
poziv za Skupštinu potrebno poslati dva mjeseca prije održavanja sjednice te predlaže da se 
poziv na Izbornu skupštinu članovima pošalje 15. travnja, iako se u ovom trenutku ne može 
predvidjeti hoće li se ona održati kontaktno ili online. Obzirom na predstojeće intenzivnije 
razdoblje pripreme panela i Izborne skupštine, najavio je da će se sjednice Predsjedništva do 
kraja mandata odvijati na mjesečnoj bazi. Zamolio je članove Predsjedništva da razmisle o 
dosadašnjem angažmanu Predsjedništva i postignutim rezultatima, kao i eventualnim 
daljnjim prijedlozima aktivnosti za sljedeće 4 godine. Obzirom da se na Izbornoj skupštini 
tradicionalno dodjeljuju plakete i zahvalnice istaknutim alumnima, zamolio je članove 
Predsjedništva da razmisle o potencijalnim laureatima za koje smatraju da su zavrijedili neko 
od priznanja.  

Ad.4. Razno 

Krešimir Mustapić obavijestio je da su članovi AMCA-e Toronto prikupili oko 100.000 kuna 
koje su donirali Crvenom križu građanima Republike Hrvatske radi saniranja posljedica 
potresa.  

Nada Čikeš svjesna je problema privlačenja mladih ljudi i njihova poticanja na angažman 
koji se odnosi na razvijanje i propagiranje alumni filozofije te promicanje svojega sveučilišta. 



Smatra da mlađi kolege koji su uspješni i aktivni na svojim sveučilištima u inozemstvu mogu 
biti izvrsni promicatelji te predlaže razvoj suradnje kroz komentorstva, Povjerenstva za 
unaprjeđenje nastave i sličnim aktivnostima. Podsjetila je na projekt Europske unije 
„Spreading Excellence“ vezano uz pomoć zemljama koje imaju nižu razinu provođenja 
visokog obrazovanja i istraživačkog potencijala kao mogućnost povezivanja s alumnima u 
inozemstvu.  

Mario Šafran zahvalio je svima na sudjelovanju na ovoj sjednici i zaključio sjednicu u 19 sati.  

 

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


