
 

ZAPIS�ICI SJED�ICA POVJERE�STVA ZA POSLOVE AMAC/AMCA ZA AK. GODI�U 2003./2004. 

 

 

Sjednica Povjerenstva za poslove AMAC/AMCA udruga u ak. god. 2003./2004. održana je u srijedu 5. studenog 2003. u 16 sati na Rektoratu sveučilišta u Zagrebu.  

Na sjednici Povjerenstva se raspravljalo o materijalima za drugi broj Biltena AMAC-a. 
Nedostaju neki tekstovi predviđeni za objavljivanje u Biltenu i zato kasni njegovo izlaženje. 
Raspravljalo se i o prijedlogu Statuta AMAC Saveza na Sveučilištu u Zagrebu. 
Predsjednica Povjerenstva naglasila je nužnost konkretnog dogovora u svezi organiziranja III. sabora AMAC/AMCA udruga koji bi se održao krajem lipnja. 
Prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović, professor emeritus je predložio temu Sabora: Sveučilište, znanost i globalizacija i ona je prihvaćena.  

2. sjednica Povjerenstva za poslove AMAC/AMCA udruga u ak. god. 2003./2004. održana je u srijedu 14. siječnja 2004. u 15 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu.  

Riječ je bila o zahtjevu koji je podnesen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za financiranje Biltena i organiziranje III. sabora AMAC/AMCA udruga, s točnom naznakom 
troškova. Prihvaćen je prijedlog da se, s obzirom na zakašnjenje tiska dvobroj Biltena.  
Zaključeno je da se tokom veljače pošalje prva obavijest s datumima održavanja III. sabora AMAC/AMCA udruga, prije nego ta obavijest bude objavljena u Biltenu.  
Dogovoreno je da se organizira sastanak s predstavnicima AMAC-udruga koji bi mogli pomoći u organiziranju Sabora, ukoliko izostane pomoć MZT.  

U petak, 23. siječnja 2004. u 14 sati održana je sjednica Povjerenstva za poslove AMAC-a i koordinatora AMAC-Domusa. (Rektorat Sveučilišta u Zagrebu) 
Sjednici je prisustvovala prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektorica Sveučilišta u Zagrebu koja je izrazila zadovoljstvo brojem prisutnih koordinatora. 
Prisutna je bila i gošća iz Bristola, dr. Kim England, voditeljica Ureda alumni na Bristolskom sveučilištu, koja je održala kraće predavanje o organizaciji i funkcioniranju AMAC ureda 
na Sveučilištu u Bristolu. 
Predsjednica Povjerenstva je predložila da se III. sabora AMAC/AMCA udruga održi u Zagrebu, od 30. lipnja do 3. srpnja i predstavila je članove Organizacijskog odbora Sabora 
koje je imenovala rektorica: 

prof. dr. sc. Greta PIFAT MRZLJAK, predsjednica, 
prof. dr. sc. Vlasta VIZEK VIDOVIĆ, prorektorica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu,  
prof. dr. sc. Jasmina HAVRANEK, dekanica Agronomskog fakulteta,  
prof. dr. sc. Ivica DŽEBA, Građevinski fakultet, 
dr. sc. Kruno KOVAČEVIĆ, PLIVA , 
prof. dr. sc. Branko JEREN, Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

Prijedlog je da na Saboru, osim predstavljanja pojedinih AMAC-Domusa i AMAC-Mundusa, nastupe tri domaća i tri predavača iz inozemstva. 
O programu se raspravljalo na sjednici Povjerenstva. Primjedbe na Statut Saveza stižu i one su vrlo korisne. Na kraju su pojedini predstavnici AMAC -Domusa predstavili svoje 
udruge.  

3. sjednica Povjerenstva za AMAC u ak. god. 2003./2004. održana je u srijedu 25. veljače u 16 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu.  

Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo što će konačno biti štampan Bilten u kojem će biti i prijava za III. sabor AMAC/AMCA udruga. 
Riječ je bila o sastanku Organizacijskog odbora Sabora na kojem se raspravljalo o detaljima organizacije Sabora. Nije predviđena kotizacija no ukoliko bude dobrovoljnih priloga 
treba predvidjeti žito račun.  
Od pozvanih predavača poziv su prihvatili profesori Spaventi i Radman a od ostalih kojima je upućen poziv još se očekuje odgovor. 
Od Ministarstva znanosti, prosvjete i športa kojemu je upućena zamolba za potporu, još nije stigao odgovor.  
Predloženo je da se napravi financijski plan za troškove poslova AMAC-a i podnese prorektoru za financije Sveučilišta u Zagrebu.  
Predviđeno je da na Saboru bude prihvaćen Statut Saveza koji je predložen pojedinim udrugama na usvajanje. 



1. sjednica Organizacijskog odbora III. sabora AMAC/AMCA udruga održana je u utorak, 27. siječnja 2004. u 16 sati   
2. Na sjednici je vođena detaljna rasprava o predloženom programu III. AMAC/AMCA sabora. Prva obavijest o Saboru i prijavnica biti će poslane s popratnim pismom 

predsjednice Organizacijskog odbora, predsjednicima i koordinatorima AMAC udruga te dekanima fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu, a nakon toga poslat će se 
još jednom kao prilog Biltenu.  
U troškovima organizacije sudjelovali bi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Sveučilište u Zagrebu i pojedini fakulteti. Troškove boravka i putovanja snose sami 
sudionici. Predviđeno je da sudionike Sabora pozdravi rektorica Sveučilišta u Zagrebu koje je organizator i domaćin Sabora i ministar znanosti, obrazovanja i športa. 
Predloženo je da se za vrijeme trajanja Sabora organizira posjet nekoj instituciji, ovisno o broju zainteresiranih.  

3. sjednica Organizacijskog odbora III. sabora AMAC/AMCA udruga održana je u petak 20. veljače 2004. u 16 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu.  

Predsjednica je obavijestila prisutne o koracima koje je poduzela na Ministarstvu s ciljem traženja potpore za III. sabor. Zatražena financijska sredstva su potrebna za organizaciju 
društvenog života za vrijeme Sabora. Sveučilište će od grada zatražiti da financira domjenak dobrodošlice.  
Još uvijek nema odgovora od svih zatraženih predavača. 
Prihvaćen je prijedlog da se na skup pozovu ili zamole da prime delegaciju: predsjednici Stipe Meseć i Ivo Sanader i Ministar Dragan Primorac. 
Prisutnima je predstavljen Bilten koji hitno mora ići u distribuciju. 
Iznesen je prijedlog da se sudionicima Sabora kao suvenir ponude snimci Muzičke akademije koja bi tako ostvarila neka sredstva za obnovu Akademije.  
Zaključeno je da se sljedeći sastanak održi prema dogovoru, nakon poduzetih koraka članova Organizacionog odbora.  

3. sjednica Organizacijskog odbora za III. sabor AMAC/AMCA udruga održana je u ponedjeljak, 22. ožujka 2004. u 14.30 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu.  

Prijave za Sabor su nedostatne i treba poduzeti sve i pozvati predavače koji su zanimljivi i koji bi potaknuli članove udruga da sudjeluju na Saboru. Jedan od predavača svakako 
mora biti ministar znanosti te rektorica Sveučilišta u Zagrebu. Treba uložiti dodatne napore da bi se uspjelo u organizaciji, a bez snažne promidžbe i angažmana svih, posebno 
dekana i predsjednika pojedinih udruga, Sabor se ne će moći održati. Sabor mora biti forum usaglašavanja njihovih ideja i mjesto raznovrsnih diskusija. 
Postavljeno je pitanje popisa članova pojedinih udruga jer se zapravo ne može sa sigurnošću utvrditi da li su oni dobili obavijesti o Saboru.  

4. U petak, 2. travnja 2004. u 16 sati održana je zajednička sjednica Povjerenstva za AMAC i Organizacijskog odbora III. sabora. Rektorat Sveučilišta u Zagrebu)  

Sastanak dvaju tijela (Povjerenstva za poslove AMAC-a i Organizacijskog odbora III. sabora) je bio potreban da bi se odlučilo da li nastaviti s pripremama za Sabor budući da 
ministar zanosti, obrazovanja i športa saziva dijasporu u jesen. Taj skup je sličan Saboru AMAC-a. i ministar je htio da se skup znanstvenika održi zajedno s članovima AMAC 
udruga. Rektorica je mišljenja da se Sabor mora održati iako se nije uspjela o tome dogovoriti s ministrom. 
Njegovi pomoćnici su joj dali do znanja da će dobiti tražena sredstva potrebna za troškove Sabora. 
Zaključeno je da se nastavi s pripremama za Sabor jer bi njegovo otkazivanje zadalo veliki udarac alumni ideji. Nastaviti će se s slanjem obavijesti o Saboru između ostalih i 
strukovnim udrugama koje postoje pri fakultetima. 
Nabava za Sabor predloženih suvenira ovisi o tome da li će se dobiti tražena sredstva. 
Rok prijava će se produžiti do 15. svibnja. 
Prihvaćen je prijedlog da se napravi obavještajni plakat za Sabor.  

5. sjednica Organizacijskog odbora III. sabora AMAC/AMCA udruga održana je u ponedjeljak, 26. travnja 2004. u 16 sati.  

Članovi Odbora su raspravljali o prijavljenim predavačima i o programu. Nema još odgovora od predavača kojima je upućen poziv. Nije stigao ni odgovor od predstavnika vlasti tko 
će prisustvovati svečanom otvaranju Sabora.Mora se zatražiti još ponuda za zajedničku večeru nakon Te Deuma u četvrtak jer je ponuda restorana Kaptolska klet 
preskupa.Predsjednica je prisutne obavijestila o njenom posjetu ministru koji joj je usmeno dao odobrenje za traženih 70000 kuna potrebnih za organizaciju III. sabora i za tiskanje 
AMAC-Biltena.Plakat - obavijest o III. saboru koji je ostvario doc. dr. sc. N. Mrvac s Grafičkog fakulteta izrađen je u 300 primjeraka i biti će poslan (uz popratno pismo)dekanima, 
tajnicima sveučilišta, koordinatorima, AMAC-Domusu i AMAC-Mundusu, ravnateljima javnih instituta, svim rektoratima i veleposlanstvima. Taj plakat je doprinos Grafičkog fakulteta 
organizaciji Sabora. 

 

 


