GL AS NIK SAVEZA DRUŠTAVA B IV Š I H S TU D ENATA S V EU ČI L I Š TA U ZAGR E BU

Broj 24
20 (24)
Broj
(29)

Zagreb, lipanj 2017.

ISSN 1334-1081

24

uvodnik

Dragi alumni,
čitatelji Glasnika,
Pred vama je 24.(29.) broj Glasnika. Veći broj, (29),
odnosi se na brojeve svih glasnika koji su objavljeni od
postojanja alumni društva na Sveučilištu u Zagrebu
(AMA Croaticae, 1989.). Manji broj (24) odnosi se na
brojeve svih glasnika objavljenih od 2003., (broj 6)
do objave ovog broja (24.). Nastojali smo tiskati ovaj
Glasnik prije održavanja Skupštine Saveza i uručiti ga
najprije sudionicima Skupštine. Kao i uvijek dosada
najavit ću u Uvodniku priloge u Glasniku i komentirati
njihov sadržaj.
Budući da je Skupština 2017. izborna te njome prestaje
mandat sadašnjeg Predsjedništva Saveza i moj mandat
predsjednice, priredila sam u ime Predsjedništva
Izvješće o radu. Ono se sastoji od Izvješća o radu za
2016. koje smo bili obvezni dostaviti Rektoratu i kratkog
pregleda povijesti razvoja alumni ideje i aktivnosti
na ALUMNI UNIZG za vrijeme moja dva mandata,

2009. - 2017. Predsjedništvo će posebno zaslužnim
alumnima na Skupštini dodijeliti priznanja.
Prilozi i novosti iz naših fakultetskih društava
AMACIZ-a, AMAMUZ-a, AMCA TTF-a, AMCA ERF-a,
te prilog od Društva bivših studenata Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta, (DBS KBF) zanimljiva su štiva.
Slijede prilozi iz AMCA-e Toronto, koja nas redovito
obavještava o novostima i nadahnjuje optimizmom.
Posebno preporučujem „Ćakule u Baru Mercurio“,
prilog u nizu s istom temom koji predstavlja još jedan
korak naprijed u razvoju suradnje između sveučilišta
u Hrvatskoj i Kanadi, a u kojoj su vrijednu ulogu
(inicijativa i početna financijska podrška ) odigrala
alumni društva AMCA Toronto i ALUMNI UNIZG.
U ovom Glasniku promoviramo širom naše alumni
mreže studije na engleskom jeziku na Medicinskom,
Stomatološkom i Veterinarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu. Nadamo se da će te objave doći do
potencijalnih studenata.
Nadasve je zanimljivo pročitati u rubrici Uspješni
alumni intervju Mirjane Polić Bobić u kojem
saznajemo mnogo o kulturnim vezama u prošlosti
između hispanskog svijeta i Hrvatske.
Na komemoraciji nedavno preminulog prof. Tomislava
Ivančića bilo je mnogo govora koji su nas podsjetili
na vrijeme njegove aktivne uloge dekana i člana
Senata Sveučilišta u Zagrebu, a kasnije i izabranog
rektora koji zbog bolesti nije stupio na dužnost. Tekst
komemorativnog govora prof. Branka Jerena, bivšeg
rektora, koji prenosimo u ovom Glasniku, podsjeća nas
na tadašnji duh vremena i događanja na Sveučilištu.
I na kraju, kao i uvijek, slijede Vijesti sa Sveučilišta.
S osobitim zadovoljstvom predajem u vaše ruke ovaj
Glasnik.
Vaša Jasna Mencer
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Izborna skupština Saveza bivših studenata
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG – 30. lipnja 2017.
Izvješće o radu predsjednice Saveza
Dragi alumni i prijatelji,
Zadovoljstvo mi je i ugodna dužnost da kao predsjednica Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu - ALUMNI UNIZG i predsjedavajuća
Predsjedništva Saveza, na kraju drugog mandata,
podnesem Skupštini Izvješće o radu Predsjedništva za razdoblje od prethodne Skupštine (25. listopada 2016.) do danas (30.lipnja 2017.).
Na početku naglašavam da je Savez svake godine
bio obvezan dostaviti godišnje izvješće Rektoratu
koje se prihvaćalo na Senatu kao dio Izvješća o radu
Uprave Sveučilišta u Zagrebu i prema Zakonu slalo na mjerodavne državne institucije. Zato zadnje
Izvješće o radu Saveza u 2016. prenosim u cijelosti
kako je dostavljeno Rektoratu.

Djelatnosti ALUMNI UNIZG (2016.)
U izvještajnom razdoblju Predsjedništvo Saveza nastavilo je svoje djelovanje u skladu sa strategijom i planom djelovanja te definiranom misijom Saveza: širenje
svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi
kao obliku društveno odgovornoga ponašanja; širenje
ugleda i promicanje imena Sveučilišta; povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti alumna svojoj Alma Mater;
poboljšanje životnih i radnih uvjeta alumna; jačanje
veza između matičnoga Sveučilišta i generacija bivših
i sadašnjih studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji i
svijetu, štićenje zajedničkih interesa Almae Mater.
U izvještajnom razdoblju održano je četiri redovite
sjednice Predsjedništva Saveza. Na sjednicama se raspravljalo o statusu članova Saveza te je, s obzirom na
novi Zakon o udrugama, ali i činjenicu da je postojeća dokumentacija članova nepotpuna i neusklađena
sa novim Statutom Saveza, kao i da neke udruge više
nisu aktivne, donesena odluka da sve poznate udruge
zainteresirane za rad Saveza trebaju obnoviti svoje
članstvo u Savezu te dostaviti novu dokumentaciju u
skladu sa stavkom 2. članka 9. Statuta.
Redovita godišnja skupština Saveza održana je 25.
listopada 2016. U radu Skupštine su osim ovlaštenih
zastupnika nazočili članovi Predsjedništva, Časnog
suda i Nadzornog povjerenstva AMAC Saveza, dekani
fakulteta i drugi gosti zainteresirani za alumni teme,
ukupno 49 sudionika. Na Skupštini je donesena odluka
o obnovi članstva za sljedećih 13 udruga:
1. Udruga bivših studenata i prijatelja Agronomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-Alumni
FAZ);
2. Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA-ERF);
3. Hrvatska udruga alumnija Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska udruga alumnija
EFZG);
4. Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja KeBroj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

mijsko tehnoloških studija Sveučilišta u Zagrebu
(AMACIZ);
5. Udruga diplomanata Fakulteta organizacije i informatike (AMAC-FOI);
6. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FSC);
7. Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(HUSP-Geof);
8. Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-GFV);
9. Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(AMCA-FA);
10. Hrvatska udruga diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-RGNF);
11. Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA-TTF);
12. Udruga diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
(AMAC-VEF);
13. Društvo bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta – Toronto, Kanada (AMCA TORONTO).
Također, temeljem iskazanog interesa za članstvo u
Savezu ali nepotpune dokumentacije većinom zbog
nedostatka izvatka iz Registra udruga kojim se potvrđuje da je statut udruge usklađen s novim Zakonom
o udrugama, prihvaćena je uvjetna obnova članstva
za sljedeće 4 udruge: Hrvatska udruga diplomiranih
inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FER); Društvo prijatelja
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu (AMA-FBF); Udruga diplomanata i prijatelja
Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMACUFZG); Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta (AMA Croaticae - Deutschland e.V.).
Prisutni na Skupštini su raspravljali o prijedlozima za
razvoj alumni djelatnosti na Sveučilištu te problemima s kojima se susreću u svakodnevnom radu, a nakon
formalnog dijela sjednice mr. sc. Zlatko Bastašić održao
je predavanje pod nazivom Kreativnost, što je to? Također, Savez je bio suorganizatorom Drugog hrvatskog
iseljeničkog kongresa koji je održan od 1. do 3. srpnja
2016. u Šibeniku.
Predsjedništvo u užem sastavu se više puta sastajalo
u cilju konzultacija oko aktualnih alumni tema. Predsjedništvo je također bilo uključeno u pripremu Glasnika Saveza te su u izvještajnom razdoblju u nakladi od
800 primjeraka objavljena dva izdanja, u srpnju i prosincu 2016. Glasnik Saveza je jedan od medija kojima
Savez kontinuirano informira alumne o novostima i
provedenim alumni aktivnostima na Sveučilištu i nje-
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govim sastavnicama. Glasnik se distribuira na brojne
adrese alumna Sveučilišta u Zagrebu iz akademske zajednice i gospodarstva, a sve informacije o Savezu i digitalna verzija Glasnika dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu - www.unizg.hr/suradnja/
alumni-i-zaklada-sveucilista.
Paula Pavletić

U nastavku ovog izlaganja je kratki prilog o povijesti razvoja alumni ideje na Sveučilištu, jer me iskustvo uči da i kod odraslih vrijedi: Repetitio est mater
studiorum.
Naime, u ovom trenutku prigodno je ukratko podsjetiti čitateljstvo Glasnika na cijeli period (2009.
– 2017.), na vrijeme u kojem sam obnašala dužnost
predsjednice Alumni Saveza Sveučilišta u Zagrebu
i predsjednice Predsjedništva.

Period od 2009. – 2017.
Na Saboru/Skupštini 2. srpnja 2009. naš uvaženi
alumnus profesor Ivica Džeba podnio je Izvješće o
radu u ime tadašnjeg Predsjedništva, jer je, nažalost, gospođa Greta Pifat Mrzljak već imala zdravstvenih problema. Voljela bih da svi, a ponajprije
naši današnji mlađi alumni (govorim o više od petnaestak godina), pročitaju cijelo Izvješće.
Osobno pratim razvoj alumni pokreta na hrvatskim sveučilištima od prvih dana, od kraja 80-ih
odnosno početka 90-ih godina prošlog stoljeća*.
Citat iz Izvješća profesora Ivice Džebe govori nam
o pokušaju revitalizacije alumni pokreta: “Kako je
poslije prvog poleta došlo do stagnacije i mirovanja
važnijih alumni aktivnosti na našem Sveučilištu,
tadašnja rektorica Helena Jasna Mencer osnovala
je 2002. Povjerenstvo za poslove AMAC-a sa željom
da se ponovno aktivira AMAC pokret odnosno da
se osnuje krovna AMAC udruga , koja bi na određeni način trebala biti nositelj značajnijih aktivnosti
i koordinirati rad pojedinih udruga.“
Tada, na Saboru/Skupštini 2. srpnja 2009. izabrana sam za predsjednicu alumni Saveza na prijedlog
tadašnjeg rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša. Prije nego sam počela djelovati prošetala sam mnogim anglosaksonskim i europskim sveučilištima,
u zbilji i virtualno, (da mi, ne daj Bože, nešto ne
bi promaknulo), kako bih se detaljnije upoznala
sa misijom i stanjem alumni aktivnosti u svijetu.
Uvjerila sam se da su načelno alumni aktivnosti
na sveučilištima diljem svijeta (uglavnom na anglosaksonskim sveučilištima) većinom iste. U različitim dijelovima svijeta alumni aktivnosti se
razlikuju u mogućnostima i stupnju realizacije
misije, ponajprije zbog okruženja i zbog „društvene klime“ na pojedinom sveučilištu. Napisala sam
tada i predložila Predsjedništvu u prethodnom
sazivu - Strategiju razvitka AMAC Saveza – koju je
prethodno Predsjedništvo prihvatilo i objavili smo

je u već spomenutom Glasniku AMAC Universitatis Zagrabiensis, broj 11 (16), 2010. Strategijom smo
definirali misiju i viziju, strateške ciljeve i mjere
koje ćemo poduzimati (koje smo poduzimali) kao
i pokazatelje uspješnosti tijekom provođenja pojedinih mjera/koraka. U to doba Predsjedništvo je
analiziralo i jake i slabe strane kao i povoljne prilike i prijetnje kojima je ideja alumni postojanja i
razvoja bila izložena.
Izborna Skupština, koju smo tada zvali Sabor, održana je opet nakon četiri godine, u lipnju 2013.
Tada je započeo mandat Predsjedništva koji će na
ovoj Izbornoj skupštini u lipnju 2017. i završiti.
I, ponovit ću dio napisane rečenice na prethodnoj
stranici; voljela bih da svi a prije svega naši današnji mlađi alumni pročitaju i knjižicu „Sabor Saveza
AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, lipnja 2013.,
koju smo izdali umjesto Glasnika broj 17 (dostupno na mrežnim stranicama Saveza), jer sadržaj
obiluje alumni temama. Prije svega detaljno smo
analizirali ostvarenje postavljenih strateških ciljeva i mjera uz pojedini strateški cilj; definirali
smo pojam zaslužni alumni i dodijelili priznanja
zaslužnim alumnima Sveučilišta; apelirali smo na
alumne kao na (neiskorištenu) snagu Sveučiliša;
pokrenuli smo zaspalu svijest o dobrobiti filantropije na Sveučilištu; započeli smo projekt uspostave
elektroničke adrese s jedinstvenom domenom @
alumni.unizg.hr za alumne Sveučilišta u Zagrebu.
Ali, na tom Saboru 2013. nije izglasan novi Statut i
ta činjenica kao i novi Zakon o udrugama (donesen
u lipnju 2014.) odredili su u mnogome aktivnosti
Predsjedništva odnosno udruga udruženih u alumni Savez AMA/AMAC/AMCA u narednom periodu. Sabor je sazvan ponovno u srpnju 2015. na kojem smo nakon brojnih rasprava među članovima
Predsjedništva i malobrojnih primjedbi usvojili
novi Statut na osnovi kojeg smo organizirali ovu
Izbornu Skupštinu u srpnju 2017.
Od novina u novom Statutu, kao pod-zakonskom
aktu koje su određene Zakonom o udrugama, ovdje
navodimo samo bitne novine za članstvo u Savezu:
▪▪ Naziv udruge na hrvatskom i latinskom jeziku je
usklađen i glasi: Savez društava bivših studenata
Sveučilišta u Zagrebu, Almae matris alumni Universitatis studiorum Zagrabiensis,
▪▪ Akronim Saveza je ALUMNI UNIZG, koji je i sastavni dio novog izgleda logotipa,
▪▪ Ne koriste se nazivi domus i mundus; Fakultetske udruge udružene u Savez imaju status redovitog člana a udruge iz inozemstva imaju status
pridruženog člana.
Moja kratka repeticija povijesti unutar ovog Izvješća time je završena. Prema mojoj zamisli preostaje
mi još nešto reći o Glasniku, o filantropiji i o dojmu
koje na mene ostavlja proteklo razdoblje.

*Povodom 320. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu, donijeta je odluka o osnivanju Društva bivših studenata i prijatelja
Sveučilišta (lat. Alma Matris Alumni)
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Sabor 2013.

O Glasniku Saveza bivših studenata Sveučilišta
u Zagrebu
Osnivač i nakladnik: Sveučilište u Zagrebu,
Naklada: (od broja 11(16), 2010. – 24(29), 2017.) 800
kom / po broju
Uvezali smo sve brojeve (ukupno 29)Glasnika, koji
su izlazili od ožujka 1990. do lipnja 2017.
▪▪ 1.- 4. broj Glasnika pod nazivom AMACroatica, Glasnik Društva bivših studenata i prijatelja

Sveučilišta u Zagrebu objavljena su 1990. i veljači
1991. (Zvonimir Šeparović gl.ur.)
▪▪ 5. broj Glasnika AMACroatica, Almae Matris
Alumni Croaticae objavljen u lipnju 1991. (Marijan Šunjić gl.ur.)
▪▪ Nakon duže stanke objavljivani su Glasnici 1(6),
2003. – 10(15), 2010. (Greta Pifat-Mrzljak, gl.ur.)
▪▪ Brojevi 11(16), 2010. – 24(29), 2017. (Helena Jasna
Mencer, gl.ur.)

Učestalost autorskih objava u Glasnicima
Prezime i ime autora,udruga

prof. dr. sc. Mencer Helena Jasna,
AMACIZ, Predsjedništvo

Pavletić Paula,
Savez ALUMNI UNIZG

prof. dr. sc. Šafran Mario,
AMAC-FSC, član Predsjedništva

dr. sc. Kovačević Kruno,
AMACIZ, član Predsjedništva

prof. dr. sc. Džeba Ivica,
AMCA-FA
prof. dr. sc. Grancarić Ana Marija,
AMAC-TTF, član Predsjedništva
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

Rubrika/naslov članka, broj Glasnika
Uvodnik (23, 22, 21, 20, 18, 14, 12), Prilozi alumni udruga (22), Istaknuti
alumni (21, 19, 18), Vijesti iz alumni udruga (19), Izvješće o radu Predsjedništva
AMAC/AMCA Saveza (2009. - 2013.) (17), Pismo predsjednice Saveza
društva AMAC (15), Alumni na (ne) integriranom Sveučilištu u Zagrebu, In
memoriam: Ana Ružička (14), Strategija razvitka AMAC Saveza (13),Iz rada
Predsjedništva Saveza udruge AMAC-a Sveučilišta u Zagrebu (12), Strategija
razvitka AMAC Saveza (11)
Skupština Saveza alumni Unizg (23), Dies Academicus (23), Predstavljamo
nove knjige (22), Vijesti sa sveučilišta (22, 21, 20, 16, 15, 14), Sabor Saveza
2015. (21), Uprava Sveučilišta u Zagrebu (20), Izvješće o alumni djelatnostima
(20), Pregled važnijih vijesti sa Sveučilišta u Zagrebu (19, 18), Sabor AMCA/
AMAC Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu (18),
Zaklada Sveučilišta u Zagrebu-čimbenik promjena u društvu? (16),Iz rada
Predsjedništva AMAC Saveza (15), Održana godišnja Skupština AMAC društva
Sveučilišta u Zagrebu (14),
Intervju (23), Prilozi alumni udruga (23, 22, 21), Izvješća alumni udruga (20),
Vijesti iz AMAC- Domusa (19), Vijesti iz AMAC/AMCA udruga (18, 17, 16, 15,
12), Uvodnik (14, 12 )
Prilozi alumni udruga (23, 22 ), Izvješća alumni udruga (20), Fakultetski i
alumni zborovi na Sveučilištu u Zagrebu (19), Održan Božićni koncert AZ
“Vladimir Prelog” (18), ALUMNI - (neiskorištena) snaga sveučilišta (17),
Održan koncert Festa choralis zagrabiensis 2012 (15), Uvodnik (15, 12),
50 godina od upisa na Kemijsko-tehnološki odjel Tehnološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (14), Vijesti iz udruga AMAC/AMCA (16, 11)
Vijesti iz AMAC- Domusa (19), AMAC ili AMCA (17), Vijesti AMAC/AMCA
udruga (17, 16), Predavanje prof. Džebe na Građevinskom fakultetu u Osijeku
(16), Uspješni alumni (15),Izvješće o radu (13), Izvješće o radu Predsjedništva
AMAC/AMCA saveza od 2004. do 2009. (11)
Prilozi alumni udruga (21), Vijesti iz AMAC- Domusa (19), Vijesti iz AMAC/
AMCA udruga (18, 17,16, 15, 12), Izvješće o radu (13)
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Prezime i ime autora,udruga
Uredništvo glasnika

Brnetić Aleksandra,
AMAC-Deutschland
dr. sc. Pavišić-Strache Dubravka,
AMA-FBF
prof. dr. sc. Stančić Zrinjka,
AMCA-ERF
prof. dr. sc. Bjeliš Aleksa
Dagen Tamara, Rektorat
prof. dr. sc. Franz Mladen,
AMAC FSB, član Predsjedništva
prof. dr. sc. Glasnović Antun, AMACIZ
mr. sc. Seljan Srećko,
AMAC-Alumni FER, član Predsjedništva
dr. sc. Škegro Dario,
Društvo diplomiranih kineziologa
sportskih trenera i prijatelja
Kineziološkog fakulteta
prof. dr. sc. Bežovan Gojko
prof. dr. sc. Boras Damir,
Udruga bivših studenata Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Uprava
Rektorata
Cioni Maja, AMCA-Paris
Demarin Nikola,
AMCA-Toronto
doc. dr. sc. Konjević Dean,
AMAC-VEF
prof. dr. sc. Lovrenčić Sandra, AMAC-FOI
Rogošić Marko, AMACIZ
Stopfer Irena, Rektorat
prof. dr. sc.Šošić Zvonko,
AMAMUZ, član Predsjedništva
doc. dr. sc. Tarbuk Anita,
AMAC-TTF
Bogović Srebrenka, AMCA-Toronto
prof. dr. sc. Divjak Blaženka
Franz - Štern Ranka, Rektorat
Lojen Petra
dr. sc. Pavić Dario, AMAC-SC
Pavletic Miki, AMAC-Midwest Chapter
doc. dr. sc. Piskač Davor, AMCA-Toronto
Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA
dr. sc. Babić Darko, AMAC-FSC
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Rubrika/naslov članka, broj Glasnika
Nagrađeni alumni (23), Vijesti iz udruga AMAC/AMCA Mundus (16), prof. dr.
sc. Aleksa Bjeliš novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu (12), Aktualnosti
sa Sveučilišta u Zagrebu (12), Vijesti iz udruga AMAC/AMCA Mundus (12),
Dodijeljene državne nagrade za znanost za 2009. godinu (12)
Drugi hrvatski iseljeničko kongres (22), Prilozi alumni udruga (21), Izvješća
alumni udruga (20), Zajednička akcija tri alumni udruge iz Europe (15), Vijesti
iz udruge AMAC/AMCA Mundus (15)
Vijesti iz AMAC-Domusa (19), Vijesti AMAC/AMCA udruga (17, 16, 15),
Izvješće o radu (13)
Prilozi alumni udruga (22), Izvješća alumni udruga (20), Vijesti AMAC/AMCA
udruga (17, 12), Izvješće o radu (13)
Alumni - snaga Sveučilišta (18), Visoko obrazovanje kao izazov (18), Oproštaj
od prof. dr. sc. Grete Pifat-Mrzljak (11), Vijesti sa sveučilišta (11)
Inovacije na Sveučilištu (23), Vijesti sa sveučilišta (22, 11), Program za
cjeloživotno učenje (11)
Prilozi alumni udruga (23, 21), Vijesti iz AMAC-Domusa (19), Vijesti AMAC/
AMCA Udruga (17)
Vijesti AMAC/AMCA udruga (17, 15), Predstavljamo uspješne članove
AMAC-a: mr. sc. Zdravka Knežević (14), Izvješće o radu (13)
O adresama, domenama i alumnima (17), Vijesti AMAC/AMCA udruga (17),
Riječ gosta urednika (15), Uspješni alumni (15)
Vijesti iz AMAC- Domusa (19), Vijesti AMAC/AMCA udruga (17, 16, 12)
Prilozi alumni udruga (21), Zašto Sveučilište u Zagrebu treba osnovati katedru
za filantropiju? (16), Zaklade i zakladništvo kao čimbenici razvoja suvremene
znanosti (15)
Prva godina mandata nove Uprave (21), Riječ rektora (20), Vijesti AMAC/
AMCA udruga (17)
Prilozi alumni udruga (23, 22,21)
Pogled na suradnju sa Sveučilištem u Torontu (22), Suradnja: AMCA Toronto,
University of Toronto i Sveučilište u Zagrebu (18), Suradnje jedne AMAC
Mundus udruge s AMAC Savezom Sveučilišta u Zagrebu (17)
Prilozi alumni udruga (23), Vijesti iz AMAC-Domusa (19), Vijesti AMAC/
AMCA udruga (17)
Vijesti AMAC/AMCA udruga (17, 16), Izvješće o radu (13)
Riječ gosta urednika (16), O alumni društvima i filantropiji općenito
(16),Istaknuti alumni (16)
Vijesti sa sveučilišta (11), In memoriam: Nikola Batušić (11), In memoriam:
Božidar Vrhovac (11)
Istaknuti alumni (20), Vijesti AMAC/AMCA udruga (17), Izvješće o radu (13)
Vijesti iz AMAC-Domusa (19), Vijesti iz AMAC/AMCA udruga (18), Od korova
do tkanine - autohtoni hrvatski suvenir iz brnistre (18)
Izvješća alumni udruga (20), Vijesti iz AMAC Mundus-a (19)
Visoko obrazovanje kao izazov (18), Uloga alumna u razvoju i upravljanju
karijerom studenata (17)
Sveučilište u Zagrebu (1669. - 1874.- 2014.) (20), In memoriam: Greta PifatMrzljak (11)
Vijesti sa sveučilišta (23), In memoriam (23)
Vijesti iz AMAC/AMCA udruga (18, 17)
Prilozi alumni udruga (21), Vijesti AMAC/AMCA udruga Mundus (17)
Drugi Hrvatski iseljenički kongres (22), Prilozi alumni udruga (21)
Pismo Predsjedništva pred Skupštinu Saveza AMAC društava (14), Uvodno
slovo Predsjedništva Saveza AMAC društava (13)
Izvješće o radu (13)
ALUMNI UNIZG
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Prezime i ime autora,udruga

Rubrika/naslov članka, broj Glasnika

Bačić Ana, AMCA-Toronto
Barač Dubravko, AMCA-Toronto
mr. sc. Bastašić Zlatko
prof. dr. sc. Bićanić Nenad, AMAC-UK
Buljan Jakov, AMACIZ
Buzančić Petrečić Ana,
AMAC-Midwest Chapter
dr. sc. Caput -Jogunica Romana,
Društvo diplomiranih kineziologa
sportskih trenera i prijatelja
Kineziološkog fakulteta
prof. dr. sc. Cekić-Arambašin Ana
prof. dr. sc. Cerić Anita, AMCA-FA
prof. dr. sc. Čikeš Nada, AMAMUZ

Prilozi alumni udruga (23)
Prilozi alumni udruga (21)
Psihoterapija i kreativni modeli komunikacije (23)
Vijesti AMAC/AMCA udruga Mundus (17)
Prilozi alumni udruga (21)

prof. dr. sc. Čuljak Zvonimir, AMAC-SC
prof. dr. sc. Fajt Siniša,
prof. dr. sc. Ivančević Bojan
Ganza Ana, AMCA-Toronto
prof. dr. sc. Han Dovedan Ines,
AMCA-FAZ
dr. sc. Horvat Sandra,
Hrvatska udruga alumnija EFZG
prof. dr. sc. Jelaska Zrinka
Jembrih Zvjezdana, Novina Ariana
Joos Ariana, AMAC-Sydney
prof. dr. sc. Jukić Igor,
Društvo diplomiranih kineziologa
sportskih trenera i prijatelja
Kineziološkog fakulteta
prof. dr. sc. Kapović Zdravko,
doc. dr. sc. Marendić Ante, AMCA-Geof
Kaštelan Macan Marija, AMAC -TTF
prof. dr. sc. Keller Goroslav,
Hrvatska udruga alumnija EFZG
Koletić Miro
Komparić Branka, AMCA-Toronto
prof. dr. sc. Kovačević Zelić Biljana
Kurelec Lada
prof. dr. sc. Maletić Edi, AMCA-FAZ
Malić Nenad, Pale Ivona, Pavičić Nino,
Podgoršek Lana, Alumni EFZG
Malović-Yeeles Mira, AMAC-UK
prof. dr. sc. Maslić Seršić Darja,
Kulenović Eva Simona
Matković - Čalogović Dubravka
prof. dr. sc. Matulić Tonči, DBS KBF
prof. dr. sc. Mijat Neven,
AMAC-Alumni FER
Milić Josip, Rektorat
dr. sc. Milinović Dino
Mustapić Krešimir, AMCA-Toronto
prof. dr. sc. Nakić Zoran, AMAC-RGNF
Nazor Ante, AMCA-Toronto
Neralić Petra, AMA-FBF
prof. dr. sc. Omazić Mislav Ante,
Hrvatska udruga alumnija EFZG
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

Vijesti iz udruga AMAC/AMCA Mundus (12)

Vijesti iz AMAC- Domusa (19)
50 godina samostalnog studija stomatologije (16)
Sa sastavnica (16)
Uspješni alumni: prof. dr. sc. Mladen Vranić (14)
Kronologija jedne inicijative (II) - Hrvatski jezik i kultura na Sveučilištu u
Zagrebu (15)
Sa sastavnica (16)
Prilozi alumni udruga (23)
Vijesti AMAC/AMCA udruga (17)
Sa sastavnica (16)
Hrvatski kao ini jezik (strani, drugi, nasljedni i e-učenje hrvatskoga na
Sveučilištu u Zagrebu) (15)
Vijesti iz AMAC- Domusa (19)
Vijesti AMAC/AMCA udruga Mundus (17)
Izvješće o radu (13)

Prilozi alumni udruga (21)
Predstavljanje nove knjige (12)
Vijesti iz udruga AMAC/AMCA (16)
25 godina Croatian Scholarship Fund-a u SAD-u (19)
Prilozi alumni udurga (21)
Izvješće o radu (13)
Istaknuti alumni (21)
Predstavljamo uspješne studente Sveučilišta u Zagrebu (12)
Hrvatska udruga diplomiranih ekonomista Ekonomskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu (18)
Vijesti AMAC/AMCA udruga Mundus (17)
O psihološkom kapitalu i zapošljivosti (18)
In memoriam: akademik Boris Kamenar (16)
Prilozi alumni udruga (22)
Izvješće o radu (13)
In memoriam: Radovan Ivšić (11)
Predstavljamo nove knjige (23)
Prilozi alumni udruga (22)
Vijesti iz AMAC-Domusa (19)
Predstavljanje Zbirke dokumenata o radu AMCA-e Toronto
Izvješća alumni udruga (20)
Vijesti AMAC/AMCA udruga (17)
ALUMNI UNIZG
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skupština saveza alumni unizg
Prezime i ime autora,udruga

Rubrika/naslov članka, broj Glasnika

prof. dr. sc. Padjen Ante, AMAC-Quebec
prof. dr. sc. Perić Nedjeljko,
AMAC-Alumni FER
Perinić Damir, AMCA-Paris
prof. dr. sc. Poljičak Milas Nina,
AMAC-VEF
prof. dr. sc. Pušić Tanja, AMAC-TTF
Račić Ifigenija, AMAC-SC
Ruždić - Barbier Lamia, AMCA-Paris

AMCA Mundus kao izvor potpore matičnim ustanovama (17)

Skočić Andrea, Rektorat
prof. dr. sc. Slavica Alen, AMAC-VEF
Šegvić Klarić Maja, AMA-FBF
dr. Šoljan Ivo , Šoljan Vinka
Štern Davor, AMAC-RGNF
Tišler Dunja, AMCA-Toronto
akademik Tomić Franjo, AMCA-FAZ
akademik Trinajstić Nenad
prof. dr. sc. Turković Ksenija
prof. dr. sc. Vašiček Vesna
prof. dr. sc. Vicković Ivan
dr. sc. Vilogorac Brčić Inga,
prof. dr. sc. Milinović Dino
AMA-FBF
AMCA-Toronto

Riječ dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva (15)
Vijesti iz AMAC Mundus-a (19)
Prilozi alumni udruga (23)
Izvješća alumni udruga (20)
Vijesti iz AMAC/AMCA udruga (18)
Prilozi alumni udruga (21)
Zaklada Sveučilišta u Zagrebu dodijelila pet stipendija za učenje hrvatskoga
jezika i kulture
Vijesti iz udruga AMAC/AMCA (16)
Vijesti sa sveučilišta (20)
Predstavljamo nove knjige (22)
Izvješća alumni udruga (20)
Prilozi alumni udruga (21)
Vijesti iz udruga AMAC/AMCA (16)
Predstavljamo uspješne studente Sveučilišta u Zagrebu (12)
Vijesti sa sveučilišta (12)
Zaklada Sveučilišta u Zagrebu (17)
Pohod sudionika Sabora AMAC saveza plemenitoj općini Turopolje (11)
Pogled na Konstantinovo doba 2013-313 (18)
Predstavljamo uspješne članove AMAC-a: Ivo Usmiani, mag. pharm. spec. (14)
In memoriam (20)

Uvjerena sam da vjerni čitatelji Glasnika visokom
ocjenom ocjenjuju sadržaje priloga u Glasniku. Zahvaljujem svim autorima na prilozima.

O filantropiji
Jedan od strateških ciljeva kako je i navedeno u
Strategiji razvitka 2010. bio je: Organizirati što više
socijalnih kontakata među alumnima uz poticanje
filantropskog i donatorskog ponašanja.
Mjere: Zaklade, stipendije, usavršavanja, druženja zabavnog, sportskog, umjetničkog karaktera,
znanstveno popularna, stručna predavanja, okrugli stolovi, predstavljanje istaknutih članova alumna, izleti, koncerti, aukcije, prijemi, tematske
večeri…
Fakultetska alumni društva iz tog ALUMNI
UNIZG savjetodavnog menu-ja poduzimali su akcije koje su im najbolje odgovarale.
Osvrnut ću se na filantropiju i zaklade, jer smatram da dugujem našoj alumni javnosti na kraju
svojega mandata neka objašnjenja.
Nakon prve pojave pojmova filantropija i zakladništvo u tekstovima u Glasniku (navodim najvažnije: broj 11(16), 2010.), broj 15(20), 2012., broj
16(21), 2012., započeli smo (Alumni i uprava Sveučilišta) s promoviranjem tih pojmova i aktivnostima koje po Zakonu trebaju prethoditi osnivanju
zaklade. Prebrodili smo brojne prepreke i dočekali kraj mandata rektora Bjeliša. U tom trenutku
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Zaklada je imala Statut, Upravitelja, Odbor povjerenika i Vijeće zaklade, novac od donatora na
računu Sveučilišta, i potpis predsjednika Uprave
Privredne banke na ugovoru o suradnji banke i
Sveučilišta na menedžmentu Zaklade i godišnjim
donacijama. Manjkao je na ugovoru samo potpis
novo-izabranog rektora, jer je tako određeno pravnim dokumentima. Tranzicijsko izvješće o Zakladi
predali smo novoj upravi na Sveučilištu 2014. u kojem je bio naveden prijedlog daljnjih akcija. Očekivali smo očitovanje i suradnju, što više, zajedničko
daljnje djelovanje.
Namjera mi je bila da dio Izvješća bude i evaluacija. Odustala sam od te namjere. Zašto? Zato jer bih
za ono što smo postigli, uz uvjete u kojima djelujemo, imala samo riječi pohvale i osjećaj ponosa. Za
ono što nismo postigli uspoređujući se s uspješnim
alumnima na npr. američkim ili singapurskim
sveučilištima ne krivim Predsjedništva ALUMNI
UNIZG.
Vjerujem da je svima jasno, da je uspješnost i brzina
realizacije zacrtanoga plana bila određena stanjem
u određenom trenutku, odnosno društveno - političkim i materijalnim uvjetima za vrijeme mandata Predsjedništva, a ne samo entuzijazmom pojedinaca, volontera. Iako je strategija napisana prije
sedam godina, aktualna je sve do danas. Uostalom,
strategije se i pišu za pet, deset i više godina.

ALUMNI UNIZG

Helena Jasna Mencer
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Priznanja zaslužnim alumnima Sveučilišta u Zagrebu „Žarko Dolinar“
Inicijativa
Ideja da se ustanove posebna priznanja najuspješnijim i najzaslužnijim alumnima za osnutak, razvoj i napredak alumni pokreta i alumni društava
u Hrvatskoj i svijetu potekla je od g. Nine Sydneya
(AMAC-Sydney) još na Saboru 2004., a prijedlog je
ponovljen na Saboru 2009. i Saboru 2013. godine.
Prihvativši takvu inicijativu Predsjedništvo Saveza
je odlučilo da se takvo priznanje nazove imenom
prof. dr. sc. Žarka Dolinara, jednog od najaktivnijih promicatelja alumni ideje u svijetu i u Hrvatskoj. Izrada priznanja povjerena je kiparu Nikoli
Vudragu, tada studentu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Podsjećamo da je prof. dr. sc. Žarko Dolinar (1920.2003.), bivši profesor Medicinskog fakulteta u Baselu (Švicarska), bio jedan od inicijatora okupljanja i organiziranja bivših studenata Sveučilišta u
Zagrebu. Iskazujući zahvalnost prof. dr. sc. Žarku

Dolinaru za inicijativu i napore oko osnutka prvih
AMAC društava u Zagrebu i svijetu, Predsjedništvo
Saveza odlučilo je posebna priznanja zaslužnim
pojedincima za područje alumni aktivnosti nazvati njegovim imenom. Tako su na prošlom sazivu
Sabora 28. lipnja 2013. prvi puta dodijeljena priznanja „Žarko Dolinar“ u obliku medalje u bronci
prof. emer. dr. sc. Zvonimiru Šeparoviću za iniciranje ideje okupljanja alumna na Sveučilištu u Zagrebu i prof. emer. dr. sc. Branku Kunstu za osnivanje AMACIZ-a, prve alumni udruge na Sveučilištu
u Zagrebu. Priznanja u obliku plakete u bronci, za
promicanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu dodijeljena su prof. dr. sc. Greti Pifat Mrzljak
(AMAC Savez) posthumno, prof. dr. sc. Ivici Džebi
(AMCA-FA), dr. sc. Krunoslavu Kovačeviću (AMAC
Savez), Nini Sydneyu (AMAC-Sydney) te Nikoli
Demarinu (AMCA Toronto).

Priznanja 2013.

Priznanja zaslužnim alumnima2017.
Predsjedništvo Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG na svojoj je 19.
sjednici u ak. god. 2016./2017. održanoj 4. svibnja 2017.
donijelo odluku o dodijeli priznanja s likom Žarka
Dolinara za prethodno četverogodišnje razdoblje.
Priznanje „Žarko Dolinar“ u obliku medalje u
bronci dodjeljuje se:
▪▪ prof. emer. dr. sc. Heleni Jasni Mencer (AMACIZ
i Savez ALUMNI UNIZG) za obnovu i razvoj alumni djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu.
Priznanja „Žarko Dolinar“ u obliku plakete u bronci dodjeljuje se:
▪▪ prof. emer. dr. sc. Ana Mariji Grancarić (AMCA
TTF) za promicanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu i
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

▪▪ Maji i Damiru Periniću (AMCA-Paris) za promicanje hrvatske kulture u Francuskoj i obogaćivanje
alumni pokreta na Sveučilištu u Zagrebu.
Ukratko o dobitnicima priznanja i njihovom radu
za dobrobit alumni zajednice:

Prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer
Prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer je prva i
zasada jedina rektorica Sveučilišta u Zagrebu. Do
umirovljenja je bila redovita profesorica Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije. Objavila je
više od stotinjak znanstvenih, stručnih i nastavnih radova te za svoj rad dobila mnoga priznanja,
među kojima se ističe nagrada Senata Sveučilištu u
Zagrebu ‘’Fran Bošnjaković’’ i državno odličje Red
Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

ALUMNI UNIZG
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skupština saveza alumni unizg
Nakon što je 2002. postala rektorica odmah je započela obnavljati, odnosno ponovno stvarati alumni
pokret na Sveučilištu koji je bio prekinut ratom.
Nakon izbora za rektorica je 2002. godine osnovala Povjerenstvo za poslove AMAC-a sa željom da
se ponovno aktivira alumni pokret odnosno da se
osnuje krovna AMAC udruga koja bi na određeni
način trebala biti nositelj značajnijih aktivnosti i
koordinirati rad pojedinih udruga. Po završetku
rektorskoga mandata nastavila je jednakim žarom
raditi na alumni pokretu te je 2009. izabrana za
predsjednicu Saveza. Tijekom 8-godišnjeg mandata predsjednice Saveza, u suradnji s Predsjedništvom realizirala je brojne uspješne aktivnosti od
kojih treba istaknuti donošenje Strategije i novoga Statuta Saveza te poticanje društveno korisnog
rada te filantropskog i donatorskog ponašanja.
Zasluga za upornost i nesebičnost u alumni radu
na našoj Alma Mater u velikoj mjeri priprada Heleni Jasni Mencer.

Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić
Prof. emer. dr. sc. Ana Marija Grancarić do umirovljenja je bila redovita profesorica Tekstilnotehnološkog fakulteta. U suradnji s inozemnim
znanstvenicima objavila je brojne radove dok je u
koautorstvu objavila pet sveučilišnih udžbenika.
Posebno je važan njezin rad u alumni pokretu na
Tekstilno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je AMACIZ-a, prvog alumni društva na Sveučilištu u Zagrebu od njegova osnivanja
1990. Inicirala je i 2004. osnovala Hrvatsku udrugu
bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog
fakulteta AMCA TTF, čije je Predsjednica od osnutka. U dugom vremenskom razdoblju prof. Grancarić je radila na izradi adresara članova Udruge,
trajnom provjerom adresa i unosom promjena
čime je čvrsto povezala alumne s matičnim Fakultetom i Sveučilištem, te utkala svijest o alumni
ideji u mnogim sredinama sveučilišne zajednice.
Kao Predsjednica udruge AMCA TTF-a uspješno
je održavala redovite godišnje skupštine, objavljivala Glasnik AMAC TTF-a i organizirala znanstveno-stručna predavanja istaknutih znanstvenika i
stručnjaka iz domovine i svijeta. Također je članica
Predsjedništva Saveza alumni društava u dva mandata (2009.-2017.) gdje je svestrano i požrtvovno
doprinosila svim projektima i aktivnostima.
Maja i Damir Perinić
Maja i Damir Perinić diplomirali su 1963. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1965.
odlaze u Pariz gdje vrlo brzo pronalaze posao, najprije kao crtači a onda kao projektanti u poznatim pariškim arhitektonskim biroima. Bračni par
Perinić svojim radom, isticanjem i doprinosom u
posljednjih 26 godina, može se smatrati više nego
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zaslužnim alumnima za razvoj i napredak alumni
društva AMCA – Društvo bivših studenata hrvatskih sveučilišta, koje djeluje u Parizu od 1991.
godine. AMCA-Paris je osnovana u Parizu u jeku
Domovinskog rata 2. svibnja 1991. na inicijativu
profesora Dražena Mirka Grmeka.
Damir Perinić je sudjelovao u osnivačkom upravnom odboru, a zajedno s Majom Perinić je od prvih dana član udruge te višegodišnji član njezina
upravnog odbora. Tijekom 1991. godine Damir
Perinić se angažirao u obavještavanju francuskih
parlamentaraca o agresiji na Hrvatsku te je organizirao sastanke s mnogima od njih (Jacques Golliet,
Christine Boutin, J.-M. Daillet et Bernard Stasi), da
bi se konačno na plenarnom sastanku u Senatu postavilo pitanje priznanja Hrvatske kao samostalne
države. Zahvaljujući toj inicijativi, desetak poslanika bila su nazočna na različitim manifestacijama
koje je organizirala AMCA. U istom razdoblju ali i
u narednim godinama koje su slijedile, u Parizu su
organizirani brojni kulturni događaji i manifestacije, od izložbi, koncerata i predstava čiji je cilj bilo
prikupljanje materijalne pomoći Hrvatskoj, ali i
okupljanju hrvatske dijaspore u Parizu i predstavljanje hrvatske kulturne djelatnosti francuskoj
javnosti. Maja Perinić je 1996. godine izabrana za
predsjednicu AMCA-e, dok Damir Perinić mjesto
predsjednika udruge prihvaća 2005. godine i ostaje na toj dužnosti punih deset godina. Kao jednu
od njegovih brojnih inicijativa vrijedi spomenuti
da se, svojom ustrajnošću, usprkos poteškoćama i
nerazumijevanju, uspio izboriti da se u gradu Issyles-Moulinaux kraj Pariza, u gradskom vrtu ruža
postavi spomenik Antunu Gustavu Matošu. Iz spomenutog je vidljivo koliko su se Maja i Damir svojim entuzijazmom i upornosti zalagali i doprinijeli
da se Hrvatska i njezina kultura predstave i priznaju u Francuskoj, čime su sudjelovali u održavanju i
obogaćivanju alumni pokreta Sveučilišta koje ih je
školovalo, a time i radu Saveza.

Posebna priznanja
Predsjedništvo Saveza društava bivših studenata
Sveučilišta u Zagrebu odlučilo je za iznimno zalaganje svojih članova posebno priznanje dodijeliti:
Prof. emer. dr. sc. Željku Korlaetu (AMCA-FA) za
iznimno zalaganje u procesu izrade novoga Statuta
Saveza ALUMNI UNIZG te dugogodišnji doprinos
razvoju alumni djelatnosti Saveza
Mr. sc. Srećku Seljanu (AMAC – Alumni FER) za inicijativu i izniman angažman pri uvođenju e-adrese
s jedinstvenom domenom za alumne Sveučilišta u
Zagrebu te za dugogodišnji društveno korisni rad.
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Novosti iz udruge AMACIZ – 25 godina Glasnika i 25 godina Sportske sekcije
Novosti iz udruge AMACIZ (Društva diplomiranih
inženjera Kemijsko-tehnološkog studija) sažeti su u
Glasniku AMACIZ-a broj 58, koji je upravo tiskan. To
glasilo neprekidno izlazi još od 1992. godine, dva puta
godišnje, znači punih 25 godina. Urednica u zadnjih
nekoliko godina je izv. prof. dr. sc. Jelena Macan. Časopis daje najvažnije podatke o aktivnostima alumni
društva FKIT-a, o njegovim sekcijama, ali i predstavlja
uspješne kolege, daje novosti s fakulteta, opisuje najvažnije projekte, daje popis promoviranih inženjera i
doktora znanosti i slične teme. Časopis je bogato opremljen brojnim fotografijama.
Broj 58 započinje tekstom o 27. Godišnjoj skupštini AMACIZ-a, održanoj 17. ožujka ove godine, kojega je napisao predsjednik AMACIZ-a prof. Antun
Glasnović. Na Skupštini su podneseni izvještaji o
aktivnosti društva, dodijeljena su priznanja pojedincima u povodu 25. godišnjice Sportske sekcije,
te donesen plan rada za narednu godinu. Sudionici
su pozvani sudjelovati na prigodnim manifestacijama: izložbi likovne sekcije, koncertu Akademskog zbora Vladimir Prelog, sportskim susretima i
godišnjem izletu članova. O realizaciji tih aktivnosti slijede tekstovi ilustrirani fotografijama.
U Glasniku se posvećuje posebna pažnja osvrtima
o Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije
(FKIT) u medijima, predstavljanju FKIT-a budućim studentima, izvješćima sa stručnih skupova,
predstavljanju uspješnih kolega, te predstavljanju
najvažnijih projekata. U ovom je broju predstavljen dr. sc. Marko Mužic direktor Centralnog ispitnog laboratorija u INI, te projekt „Sudbina farmaceutika u okolišu i tijekom naprednih postupaka
obrade otpadnih voda“. Interesantan je i članak
„Iz novije povijesti FKIT-a - čvorište bežične komunikacije u mreži CARNet“. Objavljen je i tekst
gostujućeg profesora iz Brazila (Everton Fernando
Zanoelo s Universidade Federal de Paraná, Brazil),
koji je 6 mjeseci studentima FKIT-a predavao nekoliko inženjerskih predmeta. Od stručnih skupova je predstavljen 4. Međunarodni skup o upravljanjem okolišem.
Kao i uvijek, primjeren dio Glasnika su izvješća
sekcija AMACIZ-a.

Zasluženo cvijeće na kraju koncerta
Foto: Zlatko Đuran
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

Akademski zbor Vladimir Prelog referira o svojim
nastupima u zadnjih pola godine: sudjelovanju na
Festivali glazbe i na Adventu u Zagrebu, nastupu u
dvorani Muzičke akademije Blagoje Bersa, te o dva
božićna koncerta (u crkvi sv. Jeronima i u Palmotićevoj). Nešto detaljnije je opisan Godišnji koncert,
održan 19. ožujka u HGZ-u, kada su nastupili i gosti, „Zagrebački liječnici pjevači“.
Planinarska sekcija opisuje svoje izlete, kojih je
unatoč zimskom razdoblju bilo nekoliko: dva izleta po Medvednici, nulti izlet uz Savu, Godišnji izlet
u okolicu Marije Bistrice (oko 100 sudionika), piše
o novom voditelju sekcije, dr. sc. Nedjeljku Kujundžiću, te daje godišnji plan izleta
Likovna sekcija opisuje svoju Godišnju izložbu, te
brojne pojedinačne ili skupne izložbe svojih članova (Centar za kulturu Maksimir, knjižnica „August Cesarec“, Matica iseljenika Hrvatske). Sekcija
se sastaje jednom tjedno na fakultetu, a trenutno
se bave slikanjem portreta u olovci i ugljenu, a nastavit će s akvarelom, akrilom i uljem.
Sportska sekcija je dala malo opsežniji prikaz, jer
ove godine obilježava 25 godina postojanja. Predsjednik AMACIZ-a, prof. Glasnović, dao je pregled
najvažnijih natjecanja alumna u ovih 25 godina,
sa spominjenjem najzaslužnijih imena u raznim
sportovima (nogomet, rukomet, šah, stolni tenis)
i mjesta na kojima su alumni nastupili. U drugom
je članku sadašnji pročelnik sekcije Matija Gretić,
opisao ovogodišnja natjecanja, koja su održana u
Prirodoslovnoj školi Vladimir Prelog.
Znanstveno stručni kolokviji su također predstavljeni u ovom Glasniku, a istaknuto je da je ulogu
voditelja sekcije nakon 8 godina od prof. dr. sc. Emi
Govorčin Bajsić preuzela doc. dr. sc. Ljerka Kratohvil Krehula.
Inovatori su se pohvalili svojim uspjesima na izložbama INOVA– budi uzor 2016., Sajmu ideja 2016,
na međunarodnim izložbama IPITEX na Tajlandu,
u kineskom gradu Kunshanu, a najavili su i izložbe
u 2017. godini.
U Glasniku AMACIZ-a predstavljene su i tri vrijedne knjige. Jednoj je autorica prof. emer. Marija Kaštelan-Macan „Istaknuti profesori: Franjo
Hanaman“ u kojoj je vrlo detaljno opisan stručni,
nastavni i znanstveni rad ovog nekadašnjeg profesora Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Opisani su i značajni patenti ovog profesora koji je
bio koautor žarne niti od volframa u prvim sijalicama, početkom 20. stoljeća.
Druga knjiga, predstavljena u tom broju Glasnika
je „Život u znanosti - uspomene iz nepovrata“ akademika Nenada Trinajstića, alumnusa ovog fakulteta. Knjiga je opsežno autobiografsko djelo ovog
znanstvenika u povodu njegovih 60 godina znanstvenog rada, kojim je dominirala teorijska kemija,
kvantna, matematička i računalna kemija.
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Treća knjiga je „Zaštita okoliša“ prof. dr. sc. Felicite Briški, vrijedan sveučilišni udžbenik. Autorica
obrađuje područje zaštite zraka, vode, tla, zaštite
od radijacije, buke, svjetla, te daje vrlo dobar pregled iskorištavanja i zbrinjavanja otpada.
Pri kraju ovog Glasnika navedeni su nagrađenici s
FKIT-a od strane Ministarstva znanosti, UNESCOa i L’Oreala, te Društva sveučilišnih nastavnika.
Slijede popisi novih doktora znanosti, te završenih
studenata na dodiplomskom i diplomskom studiju u zadnjih pola godine. Na kraju je objavljen In
memoriam prof. dr. sc. Emiliji Tkalčec-Čižmek,
umirovljenoj profesorici FKIT-a, čije su područje znanosti i nastave bili novi materijali (silikati,
staklo, keramika, emajl, biomaterijali, nanomaterijali), te kristalokemija i difrakcijske metode
ispitivanja.

Damir Boras s predstavnicima Studentskog zbora
na štandu FKIT-a na Smotri (Foto: Ante Delač)

I ovaj broj Glasnika AMACIZ-a potvrdio je ulogu ovog
časopisa u informiranju svojih članova i šire javnosti o
djelovanju matičnog fakulteta i djelovanju alumni organizacije. Čestitamo 25. obljetnicu izlaženja.
Kruno Kovačević

Društvo bivših studenata, nastavnika i prijatelja
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - AMAMUZ
Naše je Društvo ove godine sudionik u organizaciji
velikih obljetnica. Najznačajnija od njih svakako
je stota obljetnica osnutka Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. U burnim vremenima 1917.
godine, u jeku rata, pred skori raspad višenacionalne monarhije, u okviru koje je bila i Hrvatska, stoljetni napori naših velikih prethodnika te osnivača
konačno su urodili plodom. Važno je napomenuti, da je Fakultet već pri osnivanju raspolagao većim dijelom s vlastitim nastavnicima školovanim
uglavnom u Beču i Pragu. Za današnje je vrijeme
prilično iznenađujuće, da u ono vrijeme, suprotno
današnjim iskustvima, naš fakultet nije bolovao
od nedostatka nastavnika u bazičnim predmetima
nekadašnjeg prvog rigoroza, što je bolest većine
mladih fakulteta pa tako i nedavno osnovanih naših. Naš je fakultet imao među osnivačima najbolje
studente Bečkog i Praškog sveučilišta: Bubanovića, Perovića, Saltikowa, Čačkovića, Wikerhauzera,
Mašeka i cijelu plejadu istaknutih specijalista kliničkih struka.
Naš fakultet, prvi u ovom dijelu svijeta, pomagao
je osnivanje svih medicinskih fakulteta u obadvije
Jugoslavije, a svi medicinski fakulteti u Hrvatskoj
započeli su kao dislocirani studiji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prvo Riječki, zatim
Splitski i Osječki. Studij stomatologije započeo je
kao Stomatološki smjer Medicinskog fakulteta,
da bi se 60-ih godina prošlog stoljeća osamostalio
i postao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Međutim, nastavu iz brojnih predmeta na tom
fakultetu još uvijek drže nastavnici našeg fakulteta u našim zavodima i klinikama te u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar.
Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tek je deset
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godina mlađa od Medicinskog fakulteta. Naime,
svečano ju je 3. listopada 1927. otvorio Stjepan Radić. Izgrađena je sredstvima Rockefellerove fundacije pa stoga ulica, u kojoj se nalazi, nosi ime Davida Rockefellera. Nastanak Škole vezan je isključivo
uz nemjerljive zasluge Andrije Štampara, u prvom
redu u čudesnom stvaranju zdravstvenog sustava
ondašnje Jugoslavije, tada prilično zaostale kraljevine. Pri tome, zamisao i realizacija doma narodnog zdravlja te predani rad u Zdravstvenom odjelu
Lige naroda, posebice na organizaciji zdravstva u
Kini u ratnim uvjetima, donijeli su mu veliki ugled
u svijetu. Nije stoga čudo, što mu je povjeren težak
i odgovoran zadatak, da predsjeda povjerenstvom,
koje je pripremalo osnutak specijalne agencije
Ujedinjenih naroda - Svjetske zdravstvene organizacije. Iz Štamparove korespondencije vidimo, da
je on sve glavne pretpostavke za rad te organizacije
pripremio već prije prve sjednice, a iz dokumenata SZO je razvidno da su sve u njih ugrađene bez
bitnijih promjena. Zahvaljujući njemu i njegovom
timu Škola je u svijetu poznata po visokim dometima u razvitku javnog zdravstva. Neizbrisivi su
tragovi, koje su on i eksperti Škole ostavili na svim
stranama svijeta.
Naše Društvo ima istaknutu ulogu u obilježavanju obiju obljetnica, što je razumljivo, budući da
su gotovo svi nastavnici/ce Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu njegovi alumni/e. Društvo
ima prostorije za rad u zgradi na adresi Šalata 4. na
drugom katu bivše Otorinolaringološke klinike.
Opremljeno je za održavanje sjednica Predsjedništva te za rad s članovima. Povezano je internetom,
a na web stranici fakulteta nalazi se poveznica s našom stranicom alumni.
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Prof. dr. sc. Zvonko Šošić
Predsjednik Društva
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

Okupljanje alumna AMAC FSC-a u Opatiji
tijekom znanstveno-stručnog savjetovanja ZIRP – LST-a

Predsjednik AMAC FSC-a Darko Babić moderira ZIRP LST 2017.

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za logistiko Univerza v Mariboru organizirali su znanstveno-stručno savjetovanje International Conference on Traffic Development,
Logistics & Sustainable Transport.
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti (AMAC-FSC)
bila je suorganizator navedenog savjetovanja koje
je povezalo dvije poznate konferencije:
▪▪ Science and Traffic Development - Znanost i razvitak prometa - ZIRP 2017,
▪▪ International Conferencce on Logistic & Sustainble Transport - ICLST 2017.
Znanstveno-stručno savjetovanje (ZIRP-LST) održano je 1. i 2. lipanj, u Opatiji, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta (4*).
Naslov savjetovanja bio je New Solutions and Inovations in Logistics and Transportation, a na Savjetovanju se okupilo 185 sudionika, pristiglih iz 11
zemalja te 26 sveučilišta i ostalih institucija i tvrtki, koji su imali priliku i mogućnost umrežavanja, s
ciljem daljnjeg razvoja te održivosti globalnih prometnih i logističkih potreba.
Pozvana predavanja, u dva dana, održali su sljedeći
predavači:
▪▪ Herbert Kopfer, University of Bremen,
▪▪ Berndan Halleman, Vice President, Europe and

Central Asia, International Road Federation,
▪▪ Hrvoje Dragušica, IKEA Hrvatska,
▪▪ Zoran Kalauz, Tahograf d.o.o.,
▪▪ Tariq Muneer, Edinburgh Napier University,
▪▪ Wouter Dewulf, University of Antwerp,
▪▪ Ante Sarjanović, Mireo d.d.
Na Savjetovanju je od ukupno 43 radova, koji su
objavljeni u Zborniku radova, prezentirano njih
32.
Tijekom savjetovanja održan je okrugli stol pod
naslovom „Poslovni model održivog prometnog
sustava Republike Hrvatske”. Cilj Okruglog stola
bio je ukazati na novi znanstveni i stručni okvir
prometnog sustava kao dio ukupne strategije Republike Hrvatske.
Panelisti Okruglog stola bili su predstavnici institucija i tvrtki kako slijedi:
▪▪ Saša Subotić, Sektor za promet i veze Hrvatske
gospodarske komore,
▪▪ Tihomir Domazet, profesor ekonomije i predsjednik Hrvatskog instituta za financije i
računovodstvo,
▪▪ Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija
Federacije BiH,
▪▪ Branko Barićević, predstavnik Europske Komisije u Republici Hrvatskoj,
▪▪ Milan Brkić, Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o.,
▪▪ Marko Vajdić, DB Engineering & Consulting
GmbH.
Gotovo pola sudionika Savjetovanja bili su alumni
Fakulteta prometnih znanosti, tako da je održano Savjetovanje omogućilo konkretne dogovore
usmjerena na razvoj alumni aktivnosti Udruge AMAC FSC (donacije, stručna predavanja…).
Udruga će, kao i uvijek do sada, poticati i podržavati organiziranje ovakvih okupljanja čime koristi ostvaruju alumni, Fakultet prometnih znanosti, akademska zajednica te prometna i logistička
struka u cjelini.
Mario Šafran, dopredsjednik AMAC FSC-a

AMCA TTF – potpora studentima objavom Natječaja za najbolje
studentske znanstvene i stručne radove, te likovne radove vezane za modu
i modnu ilustraciju
AMCA TTF je sukladno alumni filozofiji, već u
počecima rada i djelovanja, tražila nove sadržaje i
aktivnosti vezane za pomoć studentima Tekstilnotehnološkog fakulteta. Potporom vjernog člana i
donatora Ferida Jakupovića, na sjednicama Predsjedništva Udruge raspravljalo se o mogućnostiBroj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

ma pomoći bolesnim studentima, te studentima
slabijeg materijalnog stanja. Pored ove financijske potpore studentima, predsjednica AMCA TTF,
prof. Grancarić je na 5. skupštini održanoj u lipnju
2008., objavila pokretanje Natječaja za najbolje
studentske znanstvene i stručne radove, te likov-
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ne radove vezane za modu i modnu ilustraciju. U
ovu svrhu izrađen je Pravilnik o dodjeli AMCA TTF
Nagrade studentima. Od tada se u kontinuitetu
nastavlja objavljivanje ovog Natječaja i nagrađuju
najbolji radovi studenata izrađenim u prethodnoj
akademskoj godini. Ovime se potiče rad studenata, stvaraju se nove vrijednosti, a u studentskoj populaciji alumni pokret, te udruga AMCA TTF, nije
više studentima nepoznata.
Na 6. skupštini AMCA TTF, održanoj u lipnju 2009.
predloženo je osnivanje Fonda za pomoć studentima sredstvima doniranim od AMCA TTF vjernog
alumna Ferida Jakupovića, a namijenjenim za
nagrade, potporu i pomoć studentima tekstilnog
studija, što je usvojeno spontanim pljeskom sudionika Skupštine.
Iz tih sredstava na skupštinama koje su slijedile,
dodijeljene su nagrade studentima za najbolje studentske radove ali i za pomoć bolesnim studentima i onima slabijeg materijalnog stanja. Nagrada
za najbolji studentski rad sastoji se od Priznanja i
novčanog iznosa. Prvi nagrađeni bio je Deni Kocijančić, student 5. godine kemijskog smjera, za rad
pod nazivom „Višefunkcionalne obrade tekstilnih
materijala za zaštitnu odjeću s naglaskom na uporabu ekoloških sredstava“. Novčanu potporu Udruge primila je i bolesna studentica, pok. Snježana
Medarević.

Na 7. skupštini AMCA TTF, održanoj u lipnju 2010.,
Nagradu za najbolji studentski znanstveni rad primile su studentice tekstilno-kemijskog smjera,
Slavica Andrić i Jelena Hačko za rad na temu: Učinci
površinske modifikacije poliesterske tkanine visokofrekventnim ultrazvukom.
Za likovni rad vezan uz modu nagrada je dodijeljena Lauri Potrović, za rad na temu: Art-to-Wear.
Na 8. skupštini AMCA TTF-a održanoj u lipnju
2011., za akad. god. 2010./2011. dodijeljene su tri
nagrade; Mariji Damiš, Kristini Plišo i Jeleni Ruganec, za rad iz tehnologije obuće; Luciji Vrciš, za rad
iz modnog dizajna, te Sonji Brstilo, za rad iz modne
ilustracije.
Na 9. skupštini AMCA TTF, u lipnju 2012. predstavljen je nagrađeni likovni rad iz modnog dizajna studentice Kamelije Šumanovac pod nazivom
„Ljeto u sedam metropola“.
Nagrada za najbolji studentski rad u ak. god.
2012./2013. nije dodijeljena jer je Povjerenstvo procijenilo da zaprimljeni studentski radovi kvalitetom ne zadovoljavaju uvjete Natječaja.
Na 11. skupštini AMCA TTF, održanoj u lipnju
2014. Nagrada za najbolji studentski rad u ak. god
2013./14. dodijeljena je studentici prve godine diplomskog studija TTI/IDT Jeleni Vidoš na temu:
„Ženska ljetna kolekcija od vunenih tkanina“.
Nagrada za najbolji studentski rad u akad. god.
2014./2015. dodijeljena je na 12. skupštini AMCA
TTF održanoj u lipnju 2015., studentici Rajni Malinar, za znanstveni rad pod nazivom Utjecaj procesa predobrade u lužini na postojanost vezivanja
β-ciklodekstrina s celulozom.
Za akad. god. 2015./2016., na 13. Skupštini AMCA
TTF, nagradu je primila studentica Dijana Vojak,
za rad pod nazivom Body Concept.
AMCA TTF nastavlja objavljivanje Natječaja za studentske radove. Njihov odjek ima neprocijenjenu
važnost za alumni pokret i najbolji je način njegove diseminacije studentima, ali i nastavnicima.
Ana Marija Grancarić
Anita Tarbuk

Dobitnice priznanja Slavica Andrić i Jelena Hačko
s prof. dr. sc. Anom Marijom Grancarić

Društvo bivših studenata
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao njegova najstarija sastavnica i, dakako,
akademska utemeljiteljica, osjetio je konkretnu
potrebu za osnivanjem jednog tijela koje bi okupljalo studente nakon završetka studija u svrhu
produbljivanja uspostavljenih prijateljskih odnosa, jačanja izgrađenoga akademskog zajedništva,
promicanja znanstveno-istraživačkoga i umjetničkog rada te zajedničkoga dobra, njegovanja i razvijanja zahvalnosti prema KBF-u te širenja njegova
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ugleda u domovini i u inozemstvu.
Osnivačka skupština Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (DBS-KBF) ili Almae matris alumnae et alumni
croaticae – Facultas theologiae catholicae (AMACFTC) održana je 9. lipnja 2016. godine na kojoj je
sudjelovalo dvadesetero članova osnivača koji su
jednoglasno donijeli Statut DBS-a KBF-a i izabrali njegova tijela. Detaljno izvješće o tom događaju već je bilo objavljeno u časopisu Alumni Unizg
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(br. 22 (27), Zagreb, srpanj 2016., 8).
Polazeći od naravi, misije, vizije i vrijednosti KBFa, njegovo DBS je ustrojeno kao građanska udruga na civilnom području i vjerničko društvo na
crkvenom području, dakle u skladu s normama
civilnoga i kanonskoga prava. Dvostruka pravna
narav odnosno položaj DBS-a KBF-a je zasigurno
jedinstven među udrugama alumnija na Sveučilištu u Zagrebu. Jedinstvena po tome što slijedi dugu
tradiciju položaja i djelovanja KBF-a kao najstarije i najuglednije crkvene visokoškolske teološke
ustanove u sastavu javnoga Sveučilišta u Zagrebu.
Podsjetimo se da je KBF zajedno s Pravoslovnim
i državoslovnim, a danas Pravnim fakultetom i
Mudroslovnim, a danas Filozofskim fakultetom
davne 1874. godine ispunio uvjet tres faciunt collegium kada je moderno Sveučilište u Zagrebu započelo svoje djelovanje. KBF je pod drugim imenom
i u drukčijem obliku kontinuirano djelovao već
od visokoga Srednjeg vijeka, dotično od osnivanja
filozofsko-teoloških studija u Zagrebu u vrijeme
zagrebačkoga biskupa Stjepana II. Babonića (1227.1247.) te osnivanja katedralne škole i knjižnice u
vrijeme zagrebačkoga biskupa blaženoga Augustina Kažotića (1303.-1322.), a u kasnijim stoljećima
se dalje razvijao i poprimao obilježja akademskih
teoloških studija kakvi su bili diljem Europe pa ga
je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. ožujka
1869. godine konačno mogao proglasiti bogoslovnim fakultetom u svrhu osnivanja modernoga hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu.
Treba napomenuti da je KBF do 1998. godine, dakle do osnivanja KBF-a Sveučilišta u Splitu, bio
jedini teološki fakultet u Hrvatskoj odnosno na
cijelome hrvatskom govornom području, činjenica koja sama od sebe govori o njegovom akademskom, znanstvenom, teološkom i odgojno-obrazovnom utjecaju i važnosti u hrvatskome narodu.
Naravno, ta činjenica rječito govori sama od sebe i
dan danas svim nepristranim i dobronamjernim
ljudima. Nažalost, u novije vrijeme smo bili svjedoci grubih, to jest jednostranih i zlonamjernih
nasrtaja na KBF od nekih članova zagrebačke sveučilišne zajednice kojemu, ipak, ni dugu povijest,
ni bogatu tradiciju, ni častan ugled, ni nemjerljiv
utjecaj na Sveučilištu u Zagrebu, ali i prije njegova
utemeljenja, nitko ne može izbrisati ni poništiti, a
najmanje individualne zadojenosti isključivošću i
netrpeljivošću prema drukčijima od sebe.
Ovih nekoliko povijesnih crtica žele samo skrenuti pozornost na dugovječnost promicanja istinskih
akademskih vrijednosti na KBF-u. U tom je smislu
suvremena hrvatska sveučilišna praksa okupljanja
bivših studenata fakulteta i akademija u organizirane udruge od početka nailazila na odobravanje i
podršku na KBF-u koji je već po samoj svojoj naravi
oduvijek posjedovao razvijenu i istančanu svijest
o trajnoj vrijednosti akademskoga zajedništva i o
neraskidivoj povezanosti svih njegovih nastavnika i studenata kroz vrijeme i prostor. Da to ne bi
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

ostao samo plemeniti nutarnji čin, KBF je odlučio
pokazati i učiniti ga vanjskim činom i tako slijediti
primjer dobre praske drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te je osnovao DBS KBF-a kako bi se
na njemu i kroz njega jačalo akademskog zajedništvo i prijateljstvo s jasno definiranim ciljevima
koji nedvosmisleno otkrivaju vrhunske moralne,
akademske, znanstvene i društvene vrijednosti:
njegovati tradiciju, poštovanje, zahvalnost i odanost prema KBF-u, promicati ugled KBF-a u zemlji i u inozemstvu; pomagati nastavni, znanstveni,
umjetnički i stručni rad na KBF-u; zauzimati se
na planu razvoja i napretka KBF-a; njegovati prijateljske veze među svim završenim studentima,
dakle diplomiranim teolozima, diplomiranim katehetama i diplomiranim crkvenim glazbenicima;
zauzimati se na planu širenja ugleda i djelovanja
teologa, kateheta i crkvenih glazbenika u Crkvi i u
društvu; uključivati se u znanstvene i stručne rasprave o problema teoloških i srodnih disciplina te
donositi zaključke o njima; zauzimati se na planu
promicanja zajedničkoga dobra na Sveučilištu i u
društvu; poticati suradnju KBF-a s drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim i istraživačkim
organizacijama te surađivati sa srodnim udrugama u domovini i u inozemstvu. Ovo posljednje
omogućava DBS-u KBF-a prijavu za člana Saveza
društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu.
O pristupanju Savezu DBS KBF-a je donio, odluku
na Skupštini koja je sazvana u srijedu, 24. svibnja
2017. godine.
Iz definiranih i deklariranih ciljeva proizlaze i specifične djelatnosti DBS-a KBF-a od koji posebno
izdvajamo: organiziranje znanstvenih i stručnih
skupova koji imaju za cilj unapređenje KBF-a i njegove nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti; izdavaštvo; sudjelovanje u aktivnostima permanentnog obrazovanja crkvenih službenika; pomaganje
studentima i mladim diplomantima te poticanje
njihovog stručnog usavršavanja; organiziranje raznih oblika druženja studenata, nastavnika i suradnika; prikupljanje sredstva za unaprjeđenje
znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti KBF-a
te za pomaganje talentiranih studenata; unaprjeđivanje teoloških i srodnih disciplina; razvijanje
interdisciplinarnosti; obilježavanje važnih obljetnica; promicanje akademskog zajedništva na Sveučilištu u Zagrebu i među njegovim sastavnicama.
Ciljevi i djelatnosti DBS-a KBF-a omogućavaju da
se uspostavljene veze i odnosi tijekom redovitoga
studija razvijaju i produbljuju i nakon završetka
studija na temeljima organiziranoga zajedničkog
djelovanja i okupljanja. Za to će trebati uložiti dodatne napore da se završeni studenti KBF-a, raspršeni po svim hrvatskim krajevima i po svijetu,
uključe u članstvo DBS. Osim redovitoga članstva
koje je rezervirano za završene studente KBF-a, postoji mogućnost i podupirajućeg članstva fizičkih i
pravnih osoba koje u materijalnom ili duhovnom
smislu doprinose ostvarivanju ciljeva DBS-a KBF-
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a. To znači da je ono otvoreno svim dobronamjernim ljudima koji zajedno s nama žele graditi istinsko akademsko zajedništvo i prijateljstvo.
DBS KBF-a je institucionalno i organizacijski neraskidivo vezan za KBF kao njegova osnivača i nositelja zajedničke tradicije, misije, vizije i vrijednosti.
Na kraju neka bude spomenuto da je DBS KBF-a
u međuvremenu proveo civilnu i kanonsku proceduru registracije odnosno priznanja. Na civilnome području DBS KBF-a je registrirano kao

građanska neprofitna udruga, a na kanonskom
području kardinal Josip Bozanić, veliki kancelar
KBF-a, priznao ga je kao vjerničko društvo te mu je
dodijelio i pravnu osobnost. Nadamo se da će DBS
KBF-a ostvarivati zacrtane uzvišene ciljeve i tako
doprinositi da se naše djelatnosti, struke i dobar
glas sretno razvijaju i unaprjeđuju na dobrobit svih
članova i cijeloga Sveučilišta u Zagrebu.
prof. dr. sc. Tonči Matulić, predsjednik DBS-a KBF-a

Hrvatska udruga diplomiranih studenata
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta -AMCA ERF
Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERFa) osnovana 2010. godine nastavlja svoju misiju
povezivanja bivših i sadašnjih studenata sva tri
studijska programa: logopeda, edukacijskih rehabilitatora i socijalnih pedagoga. Time, studenti
ERF-a ostaju umreženi, razmjenjujući svoja znanja
i iskustva, jačaju mrežu „erfovaca“ i spone s matičnim Fakultetom na kojem su proveli najljepše
dane mladosti… Na takav način jača se temelj i za
njegovanje trajnih veza između matičnog Fakulteta te sličnih ili srodnih institucija u Republici Hrvatskoj (i inozemstvu), za jačanje našeg Fakulteta
ali i profesija za koje obrazuje svoje studente.
Udruga je značajan dio godine provela na administrativnim poslovima usmjerenim na prihvaćanje
novog statuta (rješenje, registracija pri Državnom
zavodu za statistiku, otvaranje žiro-računa i dr.) te
obnovu članstva u Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu-ALUMNI UNIZG.
Kako bi ostvarili ciljeve, glavnina aktivnosti, a
u znaku reakreditacije (2014), AMCA ERF-a je u
2016. godini podržala aktivnosti kako slijedi:
▪▪ pokroviteljstvo Međunarodnom kongresu studenata ERFUSS (15-17.04.2016),
▪▪ povezivanje sa strukovnim udrugama,
▪▪ organizacija dva susreta članstva s pozvanim
predavačima a povodom dvije Skupštine, redovne (srpanj) i izborne skupštine (prosinac),
▪▪ dodjela pristupnica povodom promocije novih
generacija studenata,
▪▪ ažuriranje članstva u e-formi.
ERFUSS ‘16 Međunarodni je kongres studenata, sada već drugi u nizu međunarodnih koji se
ostvaruje radom naših studenata sa sva tri studijska programa. Na ERFUSS-u ‘16 (Erfovci u suradnji) u tri dana trajanja Kongresa ostvareno je 65
izlaganja, 16 interaktivnih aktivnosti (radionice,
tribine), 6 plenarnih predavanja nastavnika ERFa, dvije projekcije filmova o ljudskim pravima s
popratnim raspravama. Uspješnosti Kongresa,
uz stručno pokroviteljstvo AMCA-e, pridonijelo je višemjesečno i sustavno pripremanje skupa
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ostvareno radom Organizacijskog i Programskog
odbora skupa, tijekom izvedbe ERFUSSA i radom
naših studenata u ulozi volontera. Skup je okupio
294 sudionika iz Hrvatske te srodnih Fakulteta iz
zemalja regije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije te Latvije. Na kraju 2. Međunarodnog kongresa ERFUSS pokrenuta je inicijativa za
umrežavanje putem udruga studenata matičnih
Fakulteta usmjerena prvenstveno na razmjenu
znanja u području edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije.
Kako je AMCA ERF-a udruga, ne samo bivših već
i sadašnjih te budućih studenata, u 2016./2017. godini ostvareno je povezivanje sa strukovnim udrugama, u budućnosti planiramo i studentskim, sve
okupljaju logopede, edukacijske rehabilitatore
i socijalne pedagoge. Na slici je prikazan model
suradnje strukovnih udruga kojima se pridružila i Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora. Ovim povezivanjem stvorena je još jača mreža
stručnjaka u području edukacijske-rehabilitacije
(edukacijska rehabilitacija i socijalna pedagogija)
i logopedije.
Hrvatska udruga
socijalnih
predagoga
www.husp.hr
Hrvatsko
logopedsko
društvo
www.hld.hr

Hrvatska komora
edukacijskih
rehabilitatora
www.hker.hr

AMCA
-ERF

Hrvatska udruga za
rane intervencije u
djetinjstvu
hurid@hurid.hr

U 2016.godini AMCA ERF-a je ostvarila i dva otvorena predavanja, u povodu redovne skupštine (srpanj, 2016.) te izborne skupštine (prosinac, 2017.).
Za sve članove AMCA-e predavanja su održali prof.
dr. sc.Zdravko Petanjek na temu „Razvojne promjene u mozgu kroz adolescenciju: prilike i/ili opasnosti“,
te izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš na temu Ovisnost o
kockanju suvremena bihevioralna ovisnost.
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Predavanje Nevena Ricijaša

Izborna skupština održana u predbožićno vrijeme
(13.12.2016.) donijela je promjene u sastavu članova Predsjedništva te Nadzornog odbora AMCA-e
ERF-a. Prigodno smo razriješili dosadašnja radna
tijela (Predsjedništvo, predsjednica, Nadzorni odbor), kratko predstavili nove članove koje je Skupština jednoglasno podržala.
Novi sastav Predsjedništva AMCA-e ERF-a, u
mandatnom razdoblju od 2016-2019. čine članovi

kako slijedi: prof. dr. sc. Antonija Žižak (kao dekanica ERF-a), Sanja Horvatić, prof.socijalni pedagog, doc. dr. sc. Ana Katušić, prof. rehabilitator
i mr. sc. Silvana Bilonić-Milošević, prof. logoped,
Klara Matejčić, mag.educreh. Članice Nadzornog
odbora su: doc. dr. sc. Marina Milković, prof. logoped, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pribanić, prof. logoped
te doc. dr. sc. Dalibor Doležal, prof. socijalni pedagog. U još jednom mandatu, za zastupanje AMCAe ERF-a potvrđena je prof. dr. sc. Zrinjka Stančić.
Na završetku Skupštine najavljena je značajna
obljetnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te inicijativa za članstvo.
Tako je u povodu obilježavanja 55 godina postojanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te ERFCON-a, 9.međunarodnog
znanstvenog skupa (15.-17. svibnja 2017.) za članove AMCA-e ERF-a ostvarena kotizacija pod povoljnim uvjetima.
Na kraju izvješća možemo zaključiti, AMCA-ERFa ostvarila je veći broj aktivnosti, a s predanim radom nastavljamo i u 2017.
Prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, predsjednica AMCA ERF-a

Novosti iz AMCA-e Toronto
AMCA Toronto nastavlja i u 2017. godini s događajima privlačnim široj zajednici Hrvata južnog Ontaria. Program aktivnosti 2017. godine započeo je
godišnjom skupštinom udruge koja je održana 20.
siječnja u Baka Gallery Cafe-u. Kako su pojedinim
članovima istekli mandati u Upravnom odboru,
izabrani su novi. Aranka Lengyel postala je nova
dopredsjednica, Davor Javor član UO-a za društvene aktivnosti i Vesna Gmazel član UO-a za posebne aktivnosti.

Predavanje Richarda Hornera

U Faculty Club-u Sveučilišta u Torontu 24. veljače
održano je zanimljivo predavanja na temu “Zašto
mi i druga živa bića spavamo?” prof. dr. Richarda
Hornera. Ovaj profesor medicine i fiziologije s torontskog Sveučilišta uspio je zaintrigirati posjetitelje predavanja za temu sna i spavanja te iznijeti
mnoge zanimljive činjenice. Nakon predavanja
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uslijedila su brojna pitanja na koje je prof. Horner
sa zadovoljstvom odgovarao. Večer je nastavljena
u pubu Faculty Club-a ugodnom ćakulom uz čašu
vina ili piva. Nakon slijeda filmskih prikazivanja
epizoda “Hrvatskih kraljeva” iz 2016. godine, 21.
ožujka održana je i projekcija dvije završne epizode. Ova igrano-dokumentarna serija koja je bila
zapažena i u svijetu zainteresirala je i zabavila članove AMCA-e te širu publiku.
Hrvatska književnost i kultura studiraju se na Sveučilištu u Torontu već niz godina. Povodom petogodišnjice studija, na Sveučilištu u Torontu 6.
travnja održan je kroatološki kolokvij na temu “O
perspektivama hrvatske znanosti, kulture i jezika”. Uz Katedru za Slavistiku University of Toronto,
kolokvij je organizirao partnerski dvojac AMCA
Toronto i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
Kolokvij su kratkim govorima otvorili veleposlanica RH u Kanadi Zorica Matković, pročelnica odsjeka Slavenskih jezika i kulture Donna Tussing
Orwin, predsjednik AMCA-e Toronto Krešimir
Mustapić te gostujući profesor i docent zagrebačkih HS Davor Piskač, koji je i osmislio metodički
kolegij.
Na kolokviju su sudjelovali vodeći filolozi, umjetnici i znanstvenici; od Vinka Grubišića s Waterloo
Sveučilišta, zatim Dubravke Zime, Aleksandre
Srša Benko, nagrađivanog glazbenog pedagoga i
producenta Edwarda J. Mavrinca i profesora Josepha Schallerta do profesora i znanstvenika Igora
Štagljara.
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Vinko Grubišić-Kolokvij

Kako je interes studenata za tri predmeta koji se
studiraju na Sveučilistu u Torontu uistinu velik,
tako je i posjećenost ovom kolokviju bila izvrsna.
Novo uvedeni predmet Mediteranski gradovi (u
akademskoj godini 2013/14.) koji je uz MZOS RH
sufinancirala i AMCA Toronto, ocijenjen je kao
vrlo privlačan i zanimljiv široj populaciji studenta.
Svi ovi napori članova i uprave AMCA-e Toronto
uključeni su prema dugotrajnom očuvanju identiteta hrvatske zajednice u Ontariu.

gitarista Maria Tomića, Dubravka Barača i pjevačice Staphanie Skof Beaumont.
Nakon dvije godine pregovora, koncem travnja,
AMCA Toronto je uspjela povezati Sveučilište u
Splitu sa Sveučilištem u Torontu te na taj način,
putem ljetnog kolegija hrvatskog jezika i kulture u
Splitu za studente iz Toronta, vratiti hrvatski jezik
kao samostalni kolegij na to vrhunsko kanadsko
sveučilište. Prvi studenti iz Toronta će krenuti u
Split u drugoj polovici lipnja, a AMCA Toronto će
financirati avionske karte i smještaj studenata u
studentskom domu u Splitu.
U slijedu zanimljivih događaja iz prve polovice godine osobito se ističe posjet Mate Rimca i njegov
govor u seriji predavanja AMCA Toronto Lecture Series, održan 9. svibnja u Faculty Club-u. Izvrsna posjećenost te mnogo mladih u publici obilježili su
ovu večer s mladim izumiteljem i poduzetnikom.
Rimac je uspio prenijeti svoju viziju razvitka električnih automobila te projekte koji slijede u skoroj
budućnosti, uz nagovještaj vlastitih novih projekata. U svojoj tvornici u Sv. Nedjelji, Rimac i njegov
tim rade na razvoju autonomnih vozila, te usavršavanju pojedinih djelova za električne automobile
poput baterija i motora. Na kraju, uz gromoglasan
pljesak Rimcu uslijedila su i mnoga pitanja u vezi s
njegovim tehnologijama te vrijeme uz laganu zakusku i piće gdje su se izmjenjivali dojmovi o ovom
mladom genijalnom izumitelju.

Cijeli tim_Leonard Coehn

Potkraj mjeseca travnja održan je drugi zanimljiv
kulturno zabavni događaj, multimedijski event
posvećen velikoj kanadskoj glazbenoj zvijezdi,
pjesniku i pjevaču Leonardu Coehnu, koji je preminuo prošle godine. U prostorijama Baka Gallery
Caffe-a okupili su se štovatelji njegove glazbe kako
bi obilježili odlazak ovoga velikog umjetnika koji
je inspirirao mnoge generacije. Pod simboličnim
nazivom “Halleujah” sedamdesetominutni program prohujao je u trenu za sve zaljubljenike njegovih dirljivih i kreativnih pjesama. Događaju su
pridonijeli umjetnici i izvođači u zajednici, poput

Rimac s mladima

Prije ljetne pauze, 26. svibnja u Croatia Restaurantu, AMCA Torontoje organizirao tradicionalni San
proljetne noći, za koji se uvijek traži karta više, a
sredinom lipnja bit će otvoreno prvenstvo AMCAe u stolnom tenisu.
Ana Bačić

Uspostava samostalnog kolegija hrvatskog jezika za studente
University of Toronto na Sveučilištu u Splitu ili Ćakule u Baru Mercurio
Još od 2010. g. kada je University of Toronto ukinuo hrvatski jezik kao samostalni predmet i uveo
kolegij Bosnian-Croatian-Serbian, veći dio hrvatske
zajednice u južnom Ontariju, nezadovoljan tim
potezom, želio je vratiti hrvatski jezik kao poseban
kolegij u program torontskoga sveučilišta. University of Toronto se tome protivio, upravo zbog činje16

nice da se već predaje Bosnian-Croatian-Serbian. Do
određenog pomaka došlo je na incijativu AMCA-e
Toronto kada je 2012.g. i 2013. g. uspostavljena suradnja Sveučilišta u Zagrebu s University of Toronto te su uvedeni kolegiji hrvatske književnosti,
hrvatske kulture i vrlo popularan kolegij Mediteranski gradovi koje predaju profesori sa Hrvatskih
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studija Sveučilišta u Zagrebu na engleskom jeziku.
Meuđutim, u AMCA-i Toronto i nadalje nismo
bili zadovoljni tim stanjem te smo težili vraćanju
hrvatskog jezika u redoviti program studija. Prepoznavši to i tražeći načine da se postigne željena
promjena predsjednik AMCA-e Toronto Krešimir
Mustapić sastao se u travnju 2015. g. u Baru Mercurio u Torontu s prof. Davorom Piskačem kako bi
porazgovarali na tu temu. Prof. Piskač je predložio
nekoliko načina. Jedna od predloženih mogućnosti bila je prihvaćanje kolegija hrvatskog jezika koji
se održava na University of Waterloo u program
University of Toronta, prihvaćanje online tečaja
hrvatskog jezika ili pak da se jedan od postojećih
kolegija predaje na hrvatskom jeziku.
Koristeći ranije poznanstvo, 20. svibnja 2015.g.
Krešimir Mustapić se sastao s predstojnicom Odjela za slavistiku prof. Donnom Orwin, koja je na poziv AMCA-e održala predavanje o Tolstoju, i prof.
Draganom Obradović koja predaje kolegij BosnianCroatian-Serbian, opet u Baru Mercurio, kako bi se
pokušali složiti po pitanju predavanja hrvatskog
jezika na fakultetu. Premda su prof. Obradović i
prof. Orwin bile susretljive, činilo se da nisu bile
spremne prihvatiti te prijedloge, premda su obećale da će provjeriti sa Sveučilištem. No, u razgovoru
se polako iskristalizirala ideja da se hrvatski jezik
za studente University of Toronta održi - u Hrvatskoj. Nakon toga nije bilo teško obje profesorice
navesti na to da je baš ljetni tečaj u Splitu najbolje
rješenje. Zaključeno je da će svo troje poduzeti potrebne korake da bi se ta ideja razradila. Prof. Obradović je preuzela na sebe pripremu uvjeta koje bi
taj kolegij u Splitu trebao zadovoljavati, a g. Mustapić je u ime AMCA-e preuzeo pripremu logistike
i financiranja. Međutim, kako je prof. Obradović
upravo počela koristiti slobodnu studijsku godinu
(sabbatical), to je otežalo naknadnu komunikaciju
i suradnju.
Nakon što je predočio ove prijedloge Upravnom
odboru AMCA-e i od svih članova dobio punu potporu g. Mustapić je tijekom sljedećih mjeseci u dva
navrata boravio u Splitu, bezuspješno se pokušavajući sastati s rektorom Sveučilišta. Po povratku
u Kanadu, zamolio je generalnu konzulicu Andreu
Javor da mu osigura sastanak s nekim od predstavnika Sveučilišta u Splitu, što je napokon urodilo
plodom u veljači 2016. g. kada se sastao s prorektorom za međunarodnu suradnju, dr. Alenom Soldom. Dr. Soldo je bio zainteresiran za ovaj projekt
te su se obojica složili krenuti u tom smjeru.
Nakon osiguranog načelnog pristanka oba sveučilišta, trebalo je sve finalizirati i zaokružiti financijsku konstrukciju. No, kako je prof. Obradović
i dalje bila odsutna, stvari se i dalje nisu micale s
mjesta.
Ipak, u srpnju 2016.g. K. Mustapić se uspio sastati s
prof. Orwin na U of T-u, a putem Skype-a i s prof.
Obradović kada su dogovorili da će pokušati orga-

nizirati ljetni tečaj u Splitu 2017. g., da će Sveučilište u Splitu pripremiti program kolegija koji bi se
trebao sastojati od minimalno 60 sati te trajati 4
do 6 tjedana i sadržavati jezik i kulturu u omjeru
2:1, a koji će pregledati prof. Obradović. G. Mustapić je inzistirao na potpisivanju Memoranduma o
razumijevanju (Memorandum of Understanding),
a prof. Orwin se obvezala provjeriti tu mogućnost
s fakultetom, te je u ime AMCA-e g. Mustapić obećao značajnu financijsku podršku projektu, pod
uvjetom odobrenja od strane Upravnog odbora.
Na sljedećem sastanku Upravni odbor je odobrio
financiranje projekta s tim da se dio troška pokuša
pokriti kroz apel zajednici za financijsku pomoć.
G. Mustapić se u kolovozu 2016.g. sastao s predsjednicom Turističke zajednice Grada Splita Alijanom Vukšić, koja je po potrebi obećala osigurati
vodiča studentima za vrijeme njihovog boravka u
Splitu, a na Braču s dr. Alenom Soldom, kojeg je
zamolio da pripremi syllabus (program) kolegija te
osigura smještaj za studente.
Nakon intenzivne komunikacije koja je trajala nekoliko mjeseci, ponovo u Splitu, u kultnom kafiću
Semafor, u siječnju 2017. g., K. Mustapić se sastao
s prodekanicom Filozofskog fakulteta dr. Maritom Brčić Kuljiš i s prof. Helenom Burić s kojima
je dogovorio konačne detalje vezane za program.
Dr. Brčić Kuljiš je obećala da će osigurati povoljnu
cijenu kolegija te do veljače poslati syllabus, što je i
učinila. Redovita cijena takvog kolegija je 2.100 kn,
a AMCA-i je ponuđena u iznosu od 1.200 kn. Prof.
Obradović je bila oduševljena sa syllabus-om.
Uz podršku veleposlanice Zorice Matković, prof.
Soldo je osigurao smještaj studentima u studentskom domu uz izuzetno povoljnu cijenu, koju daju
samo strateškim parterima.
Konačno u travnju 2017. g., predsjednik AMCAe Toronto Krešimir Mustapić i dopredsjednica
Aranka Lengyel sastali su se, i opet u Baru Mercurio, s predstavnicama Katedre za slavistiku prof.
Donnom Orwin, prof. Draganom Obradović, prof.
Christinom Kramer i gđom Yvette Lam, kada su
finalizirani konačni detalji. Premda su naišli na
određeni otpor od strane predstavnika U of T-a
i na dosta skepse vezano uz mogućnost početka
programa već ovo ljeto, predstavnici AMCA-a su ih
uspjeli uvjeriti da bi projekt trebao uspjeti. AMCA
se obvezala studentima platiti avionske karte do
Zagreba i smještaj u studentskom domu u Splitu,
s time da će studenti platiti lokalni prijevoz, trošak
kolegija i prehranu u studentskom restoranu, što
će im omogućiti Sveučilište u Splitu.
Nakon dvije godine napora i pregovora, 24. lipnja
2017.g. Christopher Holmes, Klara Stanic, Nina
Javor i Anna Ziabek će kao prvi studenti s U of T-a
otputovati na kolegij hrvatskog jezika u Split, odakle će, vjerujemo, osim poznavanja hrvatskog jezika i kulture, ponijeti utiske i uspomene koje će im
ostati za cijeli život. Isplatilo se.
Aranka Lengyel
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Dobitnici nagrade CCCC Community Achievement Award
Gosp. Nikola Demarin, bivši predsjednik AMCA Toronto i gđa. Biserka Margaret Butković, predsjednica kanadsko-hrvatske ženske
udruge Katarina Zrinska dobitnici su ovogodišnje CCCC Community Achievement Award, za nesebični i značajni doprinos hrvatsko-kanadskoj zajednici.
Canadian-Croatian Chamber of Commerce je udruga koja okuplja
starije i mlađe kanadske Hrvate na poslovnom polju s ciljem izmjenjivanja iskustva, umrežavanja ljudi i pronalaska načine bolje
suradnje na komercijalnom polju u svrhu pozitivnih promjena i
obogaćivanja socijalno-društvenog života kanadsko - hrvatske zajednice Toronta i okolice.
1999. godine Nikola je izabran za predsjednika AMCA Toronto koji
je održao do siječnja 2014. Njegovo osnivanje “AMCA Lecture Series” uvelike je pridonio uspjehu AMCA
Toronto. Pod Nikolinim vodstvom, AMCA Toronto je održao 89 predavanja tijekom 14 godina. Popis gostujućih govornika uključuje vodeće kanadske, hrvatske i međunarodne akademike, znanstvenike, umjetnike, ekonomiste i političare. Ta su predavanja pridonijela promicanju hrvatske kulture i akademskog uspjeha u hrvatsko-kanadskoj zajednici.
Njegov najvažniji doprinos koji je pozitivno utjecao na hrvatsko-kanadsku zajednicu bilo je osnivanje Obogaćenog programa hrvatskih studija na Sveučilištu u Torontu. Program je uspostavljen suradnjom AMCA
Toronto i Sveučilišta u Torontu, a već petu godinu u nizu gostujući profesor Sveučilišta u Zagrebu drži tri
kolegija hrvatske kulture, povijesti i književnosti na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti na Sveučilištu u Torontu. S obzirom da je Sveučilište u Torontu jedno od 20 najboljih sveučilišta, a Odjel za moderne
jezike Sveučilišta je četrnaesti na svijetu, to je vrlo značajno postignuće za hrvatsko-kanadsku zajednicu
i za Sveučilište u Zagrebu što to Sveučilište nudi koelgije hrvatske kulture, povijesti i književnosti. Savez
ALUMNI UNIZG priznaje Nikoli ključnu ulogu u pregovorima i osiguravanju suradnje dvaju sveučilišta
2013. godine, dodjeljujući mu počasni naslov Zaslužni Alumnus Sveučilišta u Zagrebu.

Razgovor s Mirjanom Polić Bobić
Na izvorištima hrvatsko-hispanskih veza
Prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić
Mirjana Polić Bobić redovita je profesorica u trajnom
zvanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje španjolsku i hispanskoameričku književnost i povijest kulture, a kao istraživačica u zadnjih
dvadeset pet godina posvetila se istraživanju kulturnih veza između Španjolske i hispanskog svijeta u
širem smislu s Hrvatskom u prošlim stoljećima. Plod
tih istraživanja su brojni radovi objavljeni kod nas i
u inozemstvu te četiri monografije, od kojih dvije u
suautorstvu.
Veleposlanik Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj NJ. E. Edurado Aznar je 12. lipnja 2017. Mirjani Polić Bobić uručio Kraljevsko odlikovanje Reda Izabele Katoličke kao znak priznanja njezinom
kontinuiranom i predanom radu na proučavanju Španjolske i hispanskoga svijeta, tijekom kojega se
istaknula svojim objektivnim i dokumentiranim pristupom. Kraljevsko odlikovanje Reda Izabele Katoličke prestižno je španjolsko odličje koje je uspostavio Kralj Fernando VII. prije 200 godina kako bi
mogao odlikovati španjolske i strane državljane za izvanredna dostignuća civilnog karaktera, koji su
na poseban način doprinijeli poticanju prijateljskih odnosa i suradnje Španjolske s ostatkom međunarodne zajednice.
Prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić još je 2003. odlikovana Vrpcom Dame 2. stupnja Reda Izabele Katoličke, a sada postaje prva osoba u Hrvatskoj koja za područje španjolske povijesti, jezika i književnosti
prima čin Komendatora.
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Budući da se u nas hispanski svijet tradicionalno drži udaljenim od hrvatskih prostora i hrvatske kulture,
takav predmet istraživanja u nas je rijedak pa smo odlučili u razgovoru s profesoricom Polić Bobić saznati
upravo nešto o njezinim istraživanjima tog područja.
PITANJE: Profesorica ste na studiju hispanistike, to
jest, španjolskog jezika i književnosti. Obzirom na rasprostranjenost tog jezika u svijetu i mjesto španjolske
umjetnosti i književnosti u ukupnom stvaralaštvu Zapada i svijeta u cjelini, te u usporedbi s drugim studijima svjetskih jezika studij hispanistike je veoma mlad
na Sveučilištu u Zagrebu. Kako to objašnjavate?
U pravu ste, studij hispanistike započeo se izvoditi
kao tadašnji predmet “B” na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tek 1968. godine. Ja pripadam trećoj generaciji upisanih studenata hispanistike. Tada su nas ostali kolege na fakultetu gledali
kao neku gotovo egzotičnu pojavu. Prije toga, još
od prije II. svjetskog rata, u nekoliko navrata su studenti romanistike (francuskog i talijanskog jezika)
imali priliku učiti španjolski u okviru tzv. lektorata. Vjerojatno je pokretanje studija bila politička
odluka, kao što je vjerojatno politička odluka bila
da ga do tada ne bude. Danas je to jedan od najtraženijih programa studija na Filozofskom fakultetu. Godinama je upisna kvota bila 40 studenata,
ali od prošle akademske godine, 2015./16., na naše
traženje upisna kvota je povećana za 10 mjesta.
PITANJE: Kako ste se odlučili za istraživanje baš hrvatsko-hispanskih veza?
Kao studentica u Meksiku, po završenom studiju u
Zagrebu, dijelila sam tadašnje oduševljenje mnogih hispanoamerikanista suvremenim hispanskoameričkim književnicima koji su tu golemu
književnost s margine u kratkom roku premjestili
u središte interesa književne kritike i čitateljstva
postavši usput privilegiranim tumačima hispanskoameričke stvarnosti izvan Hispanske Amerike.
Nakon nekoliko godina bavljenja tim razdobljem i
literaturom na vlastito – a u to vrijeme sam i prevela nekoliko važnih djela, klasika XX. stoljeća te
književnosti – počela sam uočavati razliku između
rezultata koji se mogu dobiti istraživanjem takvih,
otvorenih i još nedovršenih fenomena i zaokruženih cjelina, odnosno književne produkcije prošlih
vremena. Počela me zanimati književnost kao dio
ili fragment, davno prohujalog vremena (kao što
su tada proučavanje književnosti postavljali teoretičari estetike recepcije). Slijedom toga, počela sam
se baviti netipičnim žanrovima poput renesansnih dijaloga, rasprava kronika i slično, i tako sam
odjednom shvatila da je autor jedne od njih Hrvat
s Korčule Vinko Paletin. Postavivši si pitanje kako
je bilo moguće da se on nađe u takvoj ulozi, zapravo sam sebi otvorila polje rada: iz te perspektive
Španjolsku XVI. stoljeća počela sam gledati kao
ono što je ona tada zaista i bila, samo se to iz usko
književne perspektive ne vidi: kao tadašnju meku
za humaniste, političke mislioce, znanstvenike,
istraživače i slične ljude, ali i kao najjaču monarhiju zapadnog kršćanstva koja pokušava objediniti
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

kršćanski svijet u borbi protiv osmanskog osvajanja u Europi. Tu je Hrvatska, ili kako ju oni tada
zovu, “Ugarska”, kao i Jadran i njegovo uzmorje,
bio jedna od točaka velikog interesa te monarhije.
Odjednom su se preda mnom počeli pojavljivati
“okrajci” nekih davno uspostavljenih veza.
PITANJE: Kako ste od “okrajaka” dolazili do cjeline?
Uputila sam se u sustav španjolskih arhiva i počela istraživati tamo gdje sam pretpostavljala da bih
mogla naći onodobnu dokumentaciju o njima,
odnosno tekstove samih naših autora. Španjolski
arhivi, kao i hispanskoamerički, golemi su i složeni sustavi. Danas na internetu možete prije odlaska u bilo koji od njih provjeriti sadržaj pojedinih
njihovih segmenata te – sve češće – i tzv. “regeste”,
tj. sadržaj pojedinih dokumenata ili serija dokumenata. Tada, početkom osamdesetih, to nije bilo
moguće. Morali ste fizički doći do arhiva, primjerice u Sevilli, predstaviti se tamošnjem osoblju,
objasniti što vas zanima i tad ste dobili, ili niste
dobili, upute. Hrvatske krajeve se u tim vremenima percipiralo ne samo kao dio Ugarske nego i kao
“državice u Italiji” (primjerice, Dubrovačku Republiku), a naše sjeverne krajeve, tj. ostatke ostataka
Hrvatske, kao “Njemačku”: nikad neću zaboraviti
ravnateljicu zbirke gravura iz XVI. stoljeća u madridskoj Nacionalnoj Biblioteci kojoj sam objasnila da želim provjeriti zastupljenost motiva iz hrvatskih krajeva u njoj. Uputila me na sekciju koju
zovu “Njemačka”. Kad sam htjela zaustiti da to nije
niti je bila Njemačka, rekla mi je: “Sve je to tamo
Njemačka, gospođo.” To pokazuje koliko je tematiku iz naših nekad rascjepkanih i razjedinjenih
krajeva teško identificirati kao našu u ustanovama
koje čuvaju dokumentaciju o njoj.
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PITANJE: Koje ste teme obradili i jesu li one prije vašeg
istraživanja bile potpuno nepoznate kod nas?
Podijelit ću ih na tri bloka: veze istočno jadranske
obale i zaleđa sa španjolskom monarhijom uglavnom preko veleposlanika španjolskog kralja/cara
u Mletcima i pri Svetoj Stolici te preko napuljskog
potkraljevstva, koje je također pripadalo španjolskoj Kruni. Riječ je uglavnom o XVI. i početku XVII.
stoljeća (knjiga Među križom I polumjesecom iz
2000.). Drugi blok sam za sebe tvori pravno-teološka rasprava Vinka Paletina o pokrštavanju američkih Indijanaca (knjiga Vinko Paletin: Rasprava o
pravu i opravdanosti rata što ga španjolski vladari
vode protiv naroda Zapadne Indije (1559) iz 1994.).
U toj sam knjizi suautorica s akademikom Franjom Šanjekom. Treći blok su tekstovi hrvatskih
isusovaca koji su kao misionari djelovali u Sjevernoj i Južnoj Americi u sklopu tzv. ne-španjolskog
misionarskog kontingenta. Ti su tekstovi i studije
objavljeni u knjigama Paragvajska pisma (2015.,
suautorstvo s kolegom profesorom Mijom Koradeom) i Kalifornijski zapisi oca Ferdinanda Konšćaka
iz Družbe Isusove (također 2015.)

O svim sam tim temama najprije čitala kod naših
autora koji su ih – grubo rečeno – počeli spominjati od kraja XIX. stoljeća, ali na temelju podataka iz
naših arhiva, na temelju ranijih zapisa naših povjesničara ili pak na temelju velikih kataloga i starih
edicija Družbe Isusove. Moj bi doprinos bio u tome
što sam istraživanjem u španjolskim arhivima došla do većeg broja tekstova koje zato danas imamo
uspostavljene u skladu s normama uspostave žan-

rova kojima oni pripadaju u navedenim knjigama;
osim toga, sve što sam napisala o njima temeljim
na proučavanju primarne i sekundarne literature
relevantne za kontekst u kojima su ti tekstovi nastali, odnosno, za kontekst i okvir u kojima su ih
njihovi autori napisali. Za to sam morala proučiti
ne samo španjolska ili hispanskoamerička, nego
općenito strana istraživanja, jer hispanistikom se
bavi, slikovito rečeno “vojska ljudi”. To je golemo
područje, španjolski je najrasprostranjeniji materinji jezik na svijetu i u tom smislu “pokriva” mnoge kulture kojima su neke značajke zajedničke, a
po mnogima se veoma razlikuju. Mislim da je to
ključno kad s takvom temom izlazim na međunarodne skupove ili objavljujem u stranim časopisima koji su specijalizirani za određeno područje i
kao takvi evaluirani i rangirani po međunarodno
prihvaćenim kriterijima. Dakle, rekla bih ovako:
da nije bilo istraživanja prije mojega, možda bih
tek slučajno otkrila da je u prošlosti bilo tako specifične povijesne i kulturne povezanosti između hrvatskog i španjolskog povijesnog prostora. To samo
potvrđuje da svaki istraživač samo nastavlja tamo
gdje su stali njegovi prethodnici, bez obzira potire
li ono ili potvrđuje rezultate prethodnika.
PITANJE: Možemo li, u slobodnijem smislu, reći da su
primjerice hrvatski isusovci u Novome svijetu, istraživači Kalifornije ili juga Južne Amerike, čije ste zapise
objavili, neka vrsta prethodnika današnjih članova
alumni udruga hrvatskih sveučilišta u prekomorskim
zemljama?
Slikovito i slobodno govoreći, mogli bismo “lansirati” takvu usporedbu. Mogli bismo govoriti o
Družbi Isusovoj kao utemeljiteljici sveučilišta u
Novome svijetu (na njihovom sveučilištu u Córdobi u Argentini, utemeljenu 1612., Zagrepčanin
Nikola Plantić predavao je filozofiju), ali i njezinoj
izdavačkoj djelatnosti koja je još u XVIII. stoljeću
u Madridu objavila veći dio tekstova Ferdinanda Konšćaka, napisanih u tadašnjoj kalifornijskoj pustoši, što je odmah prevedeno na engleski,
francuski i nizozemski. Mogli bismo raspravljati
zašto je Vinko Paletin u XVI. stoljeću bio privučen
španjolskom sredinom u kojoj je tada mogao čuti
i sudjelovati u najvećim otkrićima “nakon stvaranja svijeta” (slobodno citiram Joséa Acostu, autora
goleme povijesti Novoga svijeta iz 1598.). Bilo je to
zato što su se u domovini formirali za intelektualce koji pripadaju kulturnom Zapadu i što su težili da doprinesu njegovu razvitku. Ta je njihova
težnja bila je jednako prirodna kao i težnja naših
današnjih znanstvenika da se ogledaju u svjetskim
razmjerima i u skladu s međunarodno priznatim
kriterijima. Ja istraživanjem tih pojava iz prošlosti
nastojim ići u korak s trendovima u vlastitoj struci,
a u isti mah plasirati i taj dio naše baštine koju dijelimo sa svijetom.
razgovarala Helena Jasna Mencer
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U spomen na profesora Tomislava Ivančića
Odlazak u vječnost profesora Tomislava Ivančića
ostavio je na mene poseban dojam. Ispraćaju na
Mirogoju i podsjećanju na Tomislava Ivančića u
auli Sveučilišta u Zagrebu nisam mogla biti prisutna, pa sam zato s osobitom pozornošću čitala o
profesoru sve meni dostupne odgovarajuće priloge u tiskovinama, uključujući i govore na svečanoj
komemoraciji na Sveučilištu u spomen na preminulog profesora. Slobodna sam, kao glavna urednica Glasnika Saveza alumni društava Sveučilišta
u Zagrebu, između mnogih koji su s opravdanim
pijetetom pisali i govorili o profesoru, izabranom
ali ne i inauguriranom rektoru, izdvojiti govor rektora Branka Jerena. Njegovo prigodno slovo govori
o duhu vremena kad je profesor Ivančić bio dekan Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
zato i član Senata, govori o preokupacijama akademske sredine, o međunarodnoj suradnji i sudionicima i
suvremenicima toga vremena, o prvom europskom velikom projektu (LRP) koji pogađa središnji problem
sveučilišta ovih prostora, o uzrocima napetosti na ovim prostorima, o raspravama u kojima je sudjelovao i
tadašnji dekan KBF, profesor Tomislav Ivančić. Voljela bih da alumni širokog raspona generacija pročitaju
prigodno slovo profesora Branka Jerena koje ovdje prenosimo u izvornom obliku.
Helena Jasna Mencer

Prigodno slovo prof. dr. sc. Branka Jerena, rektora Sveučilišta u Zagrebu (1998. - 2002.)
na svečanoj komemorativnoj sjednici Senata
Aula Rektorata, ponedjeljak 27. veljače 2017.
Govoriti o profesoru i rektoru Tomislavu Ivančiću
danas, nažalost, znači govoriti o zapravo sedamdeset godina povijesti našega Sveučilišta. Razdoblje
je to kontinuirane borbe za očuvanje ne samo digniteta, autonomije i akademskih sloboda nego i
stožerne uloge zagrebačkoga sveučilišta u hrvatskome društvu. Akteri su se mijenjali, a ugroze su
ostajale iste.
Započet ću navodom iz propovijedi kardinala Josipa Bozanića na Stepinčevo 2009. „Savjesti su
nemirne, osobnosti podijeljene, treba promicati
pomirenje u društvu. Od one velike zavjese ‘djeca
laži’ ponijela su sa sobom njene komadiće i njima
prekrivaju ili zamagljuju istinu o pojedinim događajima, kako u pojedincima, tako i u pojedinim
dobro izabranim institucijama. Neki kroz ostatke
te zavjese siju sjeme razdora i zbunjenosti. Istina je
da je zavjesa pala; istina je da je sustav doživio slom,
ali krhotine su dovoljno snažne da se pojave u oblicima promicanja istih neistina ne samo kroz pore
politike i odnosa prema prošlosti, nego naročito u
odnosu prema odgoju, znanosti, obrazovanju. Njena struktura je ostala živjeti u zakonodavstvu i pravosuđu, u gospodarstvu i kulturi.’’
Istodobno s najvećom tragedijom hrvatskoga naroda započelo je rastakanje Sveučilišta u Zagrebu,
stožerne institucije hrvatske kulture, obrazovanja
i znanosti. Ukidane su katedre, a s njima i profesori, grubo je isključen Katolički bogoslovni fakultet,
sjeme razdora je posijano, ali duh nije bio slomljen.
Znamo, poslije će se to više puta ponoviti na ovaj
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

ili onaj način – stalnim razdorom i podjelama koje
traju. Divide et impera.
Vijeće Europe provodilo je od 1991. do 2000. program Legislative Reform Programme in Higher Education and Research (LRP), vezan uz reforme u postkomunističkim europskim zemljama. U završnome
izvješću, koje je publicirano 2000. u Strasbourgu,
uz ostalo piše: (...) An important, but regionally limited, issue has been the Legal personality of faculties
and their consequent autonomy within the university.
In former Yugoslavia, it was a deeply rooted heritage of
the self-government system. The LRP has consistently
recommended the abolition of faculty legal personality, to allow the university to organise its own development. (…)
Nadalje se detaljizira i potpuno razotkriva: … What
once had been implemented following a pseudo-argument to stimulate, by division of labour, the different
sectors of a centrally planned society and economy, was
aimed, as a matter of fact, at nothing less than dissolution of the last powerful centres of virtual resistance,
excepting the Catholic Church and the national Protestant churches. (…)
Važni član LRP-grupa koje su posjećivale Hrvatsku
i baš autor gornjih rečenica bio je profesor Peter
Fischer-Appelt, rektor sveučilišta u Hamburgu od
1970. do 1991. Istaknuti njemački teolog i sveučilišni profesor sustavne (fundamentalne) teologije bio
je rektor javnoga sveučilišta dvadeset jednu godinu.
Svi znamo, pa tako i Fisher-Appelt koji o tome i
piše, da se završni udar komunističkih jednou-
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mnika i vladara na sveučilišta u bivšoj Jugoslaviji
dogodio 1971. godine. Ideja rektora Zagrebačkoga sveučilišta profesora Ivana Supeka o stvaranju
snažnoga jedinstvenoga Hrvatskoga sveučilišta
s kampusima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku
zauvijek je zatrta. Rektor Supek tada se pokušao
oduprijeti izravnom upletanju države u djelovanje sveučilišta okupljanjem međunarodne potpore. Podsjetimo se, to je vrijeme hladnoga rata, ali i
vrijeme Titova liderstva u pokretu nesvrstanih, i
akademska zajednica traži putove komunikacije
i promjene ideja preko granica podjele. Tadašnja
država, već čvrsto nadzirući sveučilišta unutar zemlje, iz samo njoj znanih razloga ne zaustavlja inicijativu. Rektor Supek okuplja istaknute rektore
respektabilnih sveučilišta, pa tako i rektora FisherAppelta, osnivajući IUC – Inter University Center
u Dubrovniku. Fisher-Appelt daje potporu Supekovim idejama i postaje jedan od ključnih stupova
IUC-a. Prema riječima današnjih vođa IUC-a, više
stotina puta boravio je u Hrvatskoj. Nije čudo da je
postao jedan od najboljih poznavatelja našega visokoškolskog i znanstvenog sustava. Nije čudo da
je profesor Fisher-Appelt postao osobnim prijateljem širokoga kruga eminentnih članova hrvatske
akademske zajednice vrlo aktivnih u IUC-u. Nije
čudo da ga je za njegov doprinos razvoju našega
znanstvenog i visokoškolskog sustava 2006. godine tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić odlikovao Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.
Sjajna ideja rektora Supeka i ostalih osnivača IUCa ubrzano rezultira sjajnom svekolikom potporom
i hrvatskim sveučilištima. Važnost i uloga IUC-a
snažno je rasla. No, s vremenom institucija evolvira. Dolaze novi ljudi, nove ideje, novi procesi. Je li
s njima, neopazice, posijano i sjeme razdora? Na današnjim stranicama IUC-a čitamo da IUC tada preuzima breathing-hole function between East and West.
Oni dalje kažu: The Inter-University Centre soon became a very attractive venue for academic exchange.
From a handful of universities represented by the founders, the number of universities formally associated
with the IUC grew to more than 250 before the outbreak
of the Balkan wars. Zamislite, agresija na Hrvatsku
prometnuta je u balkanski rat. Nakon ovoga morat
ćemo prihvatiti da i u Raju ima tužnih ljudi. Profesorica oxfordskoga sveučilišta Katheleen Wilkes,
počasna doktorica Sveučilišta u Zagrebu, jedna od
stupova IUC-a, ostala je u Dubrovniku sve vrijeme
barbarske rapsodije. Dubrovačku tragediju zamijenila je za udobnost engleskog akademskog života
zaslužnih. Uputila je stotine apela i pisama najistaknutijim osobama toga doba da zaustave razaranje
grada. U svakom od njih jasno je identificirala tko
orkestrira i tko izvodi tu barbarsku rapsodiju, a
današnji „njezin“ IUC govori o građanskome ratu.
Kathy Wilkes zna istinu i zato mora biti tužna jer
čemu prekrivati ili zamagljivati istinu o pojedinim
događajima i čemu sijati sjemen razdora.
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A tužan je bio i 6. prosinca 1991. kad nepoznata
ruka nepoznatoga bezumnika, sudionika toga
kako kažu balkanskoga rata, ne griješi. Zgrada je
potpuno uništena pogotkom znalca koji nije ni
oštetio pročelje – kroz prozor u knjižnicu s 30.000
svezaka.
Apeli rektora Šunjića za pomoć u obnovi jedva su
imali odjeka, pa tko će se upletati u balkanske ratove. Sjeme razdora već je davno bilo posijano. Rektor Šunjić tada na zgarištu zgrade, pretpostavljam
pokušavajući donekle revitalizirati ideju profesora
Supeka, osniva Međunarodno središte hrvatskih
sveučilišta. Uopće prva dizalica obnove u Dubrovniku bila je upravo na tom zgarištu. Taj simbolični
početak obnove jednoga kulturnoga i znanstvenoga središta značio je početak posvemašnje obnove
hrvatske kulture, znanosti i hrvatskoga društva
kao cjeline. I kad ministar znanosti odvoji 10 posto
od tadašnjega limitiranoga proračuna za znanost
za obnovu zgrade, odjednom lideri te internacionalne udruge postaju dosljedni i uznemireni dolaskom hrvatskoga ministra u zgradu – jer neće politiku u svoju „butigu“. A politiku u svoju „butigu“
nikad nije htio ni profesor Ivančić.
Profesor Ivančić bio je cijenjeni član Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 1998./1999.
i 1999./2000. kao dekan te 2000./2001. kao obnašatelj dužnosti dekana Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta. To je razdoblje u kojem i ja obnašam svoj
rektorski mandat. Profesor Ivančić u to vrijeme
živi sa Sveučilištem i živi za Sveučilište. Svima nam
je poznata širina svih mogućih smjerova djelovanja profesora Ivančića. Unatoč tome, od 44 sjednice Senata on je izostao samo s jedne sjednice. Ni
jednom gestom, ni jednom diskusijom ne može se
prepoznati da je profesor Ivančić dekan baš Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Na Senatu nastupa
isključivo kao jedan od dekana Sveučilišta u Zagrebu i isključivo se brine za napredak Sveučilišta kao
cjeline. Sve njegove prethodne dugogodišnje i trajne aktivnosti i boravci diljem Europe omogućili su
mu dobro poznavanje europskih visokoškolskih i
znanstvenih sustava, o kojima duboko promišlja i
jasno prepoznaje kojim putem treba ići. Profesor
Ivančić u dubinu razumije izvješće Vijeća Europe i
to što Fisher-Appelt piše, dobro zna da samo integrirano sveučilište, onako kako su integrirana sva
sveučilišta u Europi i razvijenome svijetu, može
optimalno ostvariti cjelovitost svojega poslanja u
nastavnom, znanstvenom, umjetničkom i stručnom smislu. Profesor Ivančić zna da je samo snažno, autonomno i integrirano Sveučilište snaga koja
je jamstvo opstojnosti i napretka hrvatskoga naroda. To će biti i bit njegova budućega rektorskoga
programa.
Prije uključivanja novoizabranih dekana u rad
Senata, redovito sam razgovarao pojedinačno sa
svakim od njih. Razgovor s profesorom Ivančićem
potvrdio je meni već poznato. Nakon nekoliko rečenica prepoznao sam da je on umjeren i toleran-
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tan i nadasve čovjek velike duhovnosti. Prepoznao
sam da je čovjek dijaloga, čovjek ujedinjavanja.
Međutim, razgovor s profesorom Ivančićem otkrio
mi je i njegovo drugo lice. Jednostavnim rečenicama otvorio mi je neke potpuno nove dimenzije
promišljanja o sveučilištu. Impresionirao me razumijevanjem modernoga sveučilišta, impresionirao me blagošću i samozatajnošću u argumentaciji
svojih stajališta, ali najviše me impresionirao svojom odlučnošću i čvrstinom da istinski pridonese
ali stvarnoj i temeljitoj reformi našega Sveučilišta.
U hrvatskom je društvu 2000. godina obilježena
takozvanim procesima detuđmanizacije – što god
to bilo. Sjeme razdora i zbunjenosti opet je posijano. Ti
procesi odrazili su se i na Sveučilište u Zagrebu u
punoj brutalnosti. Pojave koje su se tada događale
morat će biti detaljno znanstveno istražene kako
bi se dobili pravi odgovori što nam se kao narodu zapravo tada dogodilo. Do danas tog odgovora
nema. Dakle, u tom je vremenu Sveučilište u Zagrebu iskusilo neočekivani udar na autonomiju
u svojem odlučivanju. Odnos mjerodavnih tijela
prema Sveučilištu poprimio je nedopustive forme.
U to vrijeme u medijima su bili vrlo učestali nekorektni i neobjektivni iskazi o Sveučilištu u Zagrebu. Napadane su pojedine sastavnice Sveučilišta, i
to ne kritički nego kritizerski, ne na temelju objektivnih nalaza nego na temelju uopćenih tvrdnjâ i
glasina. Senat se morao nekoliko puta obratiti javnosti i najvišim nositeljima vlasti u Hrvatskoj da bi
zaštitio dignitet, autonomiju i mirnu preobrazbu
Sveučilišta u suvremeno europsko visoko učilište.
Uloga dekana Ivančića u radu Senata bila je u tom
vremenu nemjerljiva. Svojim superiornim talentom za uočavanje i prepoznavanje kamo napadi na
Sveučilište smjeraju, jasno je artikulirao i predlagao korake u zaštiti Sveučilišta i svih onih vrijednosti koje ono predstavlja. U eskalaciji besprimjernih napada na Sveučilište Senat je nakon iscrpnih
rasprava zaključio obratiti se hrvatskoj javnosti u
lipnju i studenome 2000. U oba slučaja ključan je
bio pisani doprinos profesora Ivančića. Osobito je
to bilo značajno u pripremi dokumenta iz mjeseca studenoga 2000. Senat je tada zadužio povjerenstvo, u čijem su sastavu bili profesori Tomislav
Ivančić, Mihajlo Dika i Aleksa Bjeliš, studentica
Svjetlana Miletić i rektor Branko Jeren, da nakon
provedene senatske rasprave priredi odgovarajući
dokument. Sročeni dokument sadržavao je sedam
posebnih izjava. Da bih ilustrirao vrijeme i dramatiku događaja, ovdje navodim samo dvije izjave u
kojima se jasno ogleda upravo doprinos i duh profesora Ivančića.
U izjavi za javnost uz ostalo stoji:
3. Senat primjećuje da olako sumnjičenje čitavih
područja društvenoga života i javno okrivljavanje pojedinaca, najčešće bez valjanih uporišta,
dovodi u pitanje dignitet ustanova te integritet pojedinaca, njihova temeljna ljudska prava i
privatnost života. Dojam da kriminal i korupcija
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dominiraju posvuda stvara vrlo negativnu duhovnu klimu u društvu. Senat Sveučilišta oštro
se suprotstavlja nametanju takve slike te smatra
da anomalije treba otklanjati i rješavati staloženo i dostojanstveno, uz poštivanje procedure primjerene civiliziranom i demokratskom društvu.
7. U Hrvatskoj je nužno stvoriti ozračje međusobna povjerenja i suradnje kojima bi se prevladali
rezignacija, strepnja i nesigurnost te unaprijedili
odnosi u društvu. Upravo stoga Senat Sveučilišta
u Zagrebu poziva akademsku zajednicu i druge
intelektualne krugove da svojim autoritetom i
djelovanjem otvore pozitivne perspektive i pridonesu općemu prosperitetu u zemlji. Senat
duboko vjeruje da će članovi Sveučilišta i svi oni
kojima je Sveučilište Alma mater tome znatno
pridonijeti.
Obraćanja Senata Sveučilišta u Zagrebu hrvatskoj
javnosti objavljena su, dakako, u medijima. Kao
plaćeni oglas.
Kolegice i kolege, cijenjeni skupe sjećanja,
može se reći da povratak Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sveučilište u Zagrebu nosi u sebi
veliku simboliku povratka. Grubom silom izbačeni fakultet vraćen je svojemu sveučilištu kojega je on zapravo bio prva sastavnica. Njegovim je
povratkom naše Sveučilište postalo ono što jest:
SVEUČILIŠTE.
Objavom početka postupka za izbor novoga rektora, mojega nasljednika, na KBF-u su zaključili da
bi istinski povratak KBF-a u Sveučilište bio jasno
istaknut i potpuno zaokružen kad bi i predloženik
s toga fakulteta postao ravnopravni predloženik u
natječaju. Katolički bogoslovni fakultet kao svojega predloženika za četverogodišnji rektorski mandat predložio je Tomislava Ivančića, redovitoga
profesora fundamentalne teologije. Svoje vrhunske predloženike istaknula su još četiri fakulteta
našega Sveučilišta. Profesor Ivančić izabran je za
rektora većinom glasova (23 od 43) u drugom krugu. Izbor rektora s fakulteta-povratnika bio je moralni čin i tihi govor akademskoga priznanja, koje
su osjećali članovi onoga saziva Senata i, vjerujem,
većina sveučilištaraca.
Osobno, glasao sam za profesora Ivančića. Za mene
je izbor profesora Katoličkoga bogoslovnog fakulteta bio konačna potvrda povratka, ali povratka
našega Sveučilišta i naše države u krug civiliziranih i istinski demokratskih društava.
Bolest profesora Ivančića učinila je svoje. Želim
vjerovati ne i bolest hrvatskoga društva. Profesor
Ivančić nije stupio na rektorsku dužnost.
Meni će zauvijek ostati neodgovoreno jedno pitanje: Bi li zagrebački rektor, teolog Tomislav Ivančić
u četiri godine svojega rektorskog mandata uspio
svojim radom za dobro Sveučilišta u Zagrebu dobiti potporu i prijateljstvo barem onoga dijela hrvatske akademske zajednice koja je tako visoko
cijenila doprinos našemu Sveučilištu i našoj znanosti hamburškoga rektora, teologa Petera Ficher-
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vijesti sa sveučilišta
Appelta za njegova 21-godišnjega rektorskoga
mandata i njegova 45-godišnjega djelovanja – i u
Hrvatskoj?
I na kraju... Dragi profesore Ivančiću, primite moju
duboku ispriku za moj nemar. Nekoliko godina
nakon mojega mandata, a nažalost ne za mojega
mandata, sjetio sam se digitalizirati sve audiosnimke svih sjednica Senata u mojemu mandatu.
Sve sam ih digitalizirao. Osim jedne. Ni u jednom
ormaru te jedne snimke nije bilo. Dogodi se to ljudima. No, postoji službeni zapisnik. Postoje sjeća-

nja kako je izbor tekao. Postoji i nada da će se snimka jednom ipak naći.
Dragi profesore, na Sveučilištu u Zagrebu učinili
ste prepoznatljiv pomak kojega se danas sjećamo
u tužnoj prigodi Vašega odlaska. Ne dvojim da će
budući naraštaji hrvatskih sveučilištaraca nalaziti
nadahnuće u Vašemu djelu i da ćemo Vas svi pamtiti po Vašoj umjerenosti, razboritosti, čvrstini i
pravednosti.
Pokoj Vam vječni, dragi profesore, dragi rektore.
Branko Jeren

Vijesti sa Sveučilišta u Zagrebu
■■ I. Sveučilišni božićni koncert
13. prosinca 2016. – u 20 sati u crkvi Sv. Antuna Padovanskoga održan je prvi Sveučilišni božićni koncert. Organizator koncerta je Sveučilište u Zagrebu
i program Universitas cantat.
Na koncertu su nastupili: Akademski zbor Concordia discors Filozofskoga fakulteta, Klapa Falkuša
Agronomskog fakulteta, studenti solo pjevanja u
klasi red. prof. art. Lidije Horvat Dunjko s Muzičke
akademije i Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

■■ Projekt ‘Rekonstrukcija studentskih domova
Stjepan Radić i Cvjetno naselje’ predstavljen u
Francuskom paviljonu
20. prosinca 2016. – u Francuskom paviljonu Studentskoga centra u Zagrebu, svečano je predstavljen projekt Rekonstrukcija studentskih domova
Stjepan Radić i Cvjetno naselje. Skup je započeo pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damira Borasa, sanacijskoga upravitelja Studentskoga centra u Zagrebu Mirka Bošnjaka
i izaslanice gradonačelnika Grada Zagreba Sanje
Cvjetko Jerković, a sami projekt predstavio je njegov voditelj, arhitekt Damir Ivšić te je prikazan
film o projektu.
Opći i glavni cilj projekta Rekonstrukcija studentskih domova Stjepan Radić i Cvjetno naselje
(KK.09.1.2.01.0003), vrijednoga 300 milijuna kuna,
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ulaganje je u razvoj i kvalitetu te u dostupnost visokoga obrazovanja poboljšanjem kvalitete studentskoga smještaja. Projektom se žele osigurati
jednaki uvjeti studiranja za sve studente, bez obzira na njihove materijalne mogućnosti, uz jednaku
mogućnost ulaska u akademsku zajednicu. Projekt
se provodi u razdoblju od svibnja 2014. do prosinca
2016. U okviru projekta obnovljen je 4521 krevet u
15 studentskih paviljona u dvama studentskim naseljima - Stjepan Radić i Cvjetno naselje.

■■ Predstavljanje web aplikacije ‘Forum
stipendija’

17. veljače 2017. - u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu predstavljena je web aplikacija Forum stipendija. Ideja o toj aplikaciji kao jedinstvenome
mjestu predstavljanja mogućnosti stipendiranja
studenata javnih hrvatskih sveučilišta i veleučilišta ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu, ini-
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cirana je na jednoj od sjednica Rektorskoga zbora
RH. Web aplikaciju Forum stipendija predstavio je
njezin autor dr. sc. Mario Konecki, docent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a samo predstavljanje
moderirala je prorektorica za studente, studije i
upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. sc. Ivana Čuković-Bagić.

Rektor Boras istaknuo je kako Sporazum omogućuje promicanje očuvanja, jačanje i razvoj obrazovnoga i znanstvenoga napretka Hrvata u Hrvatskoj
i Hrvata izvan Hrvatske kao i prigodu za ostvarenje jače suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima
izvan Republike Hrvatske na području obrazovanja i znanosti.

■■ U auli Rektorata svečano promovirano 86
sveučilišnih specijalista
21. veljače 2017. - u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, promovirano je 86 sveučilišnih specijalista. Riječ je o studentima koji su uspješno završili
sveučilišne interdisciplinarne poslijediplomske
specijalističke studije Diplomacija, Ekoinženjerstvo,
Javna uprava, Konferencijsko prevođenje, Održivo
upravljanje okolišem, Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija, Prava djece, Upravljanje gradom i
Upravljanje krizama. Kandidatima, njihovim obiteljima i gostima obratio se rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras nakon čega se u ime
voditelja svih trinaest studijskih programa skupu
obratio prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina. Nakon dodjele diploma, program svečane promocije završio je
intoniranjem akademske himne Gaudeamus igitur.

21. travnja 2017. - u Hrvatskom glazbenom zavodu
održana je VII. Festa Choralis – smotra zborova, klapa, vokalnih i glazbenih sastava i ansambala Sveučilišta u Zagrebu. VII. Festa Choralis održava se u
okviru programa Universitas cantat, pod visokim
pokroviteljstvom rektora Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damira Borasa. Ovo glazbeno događanje zajednički su organizirali Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu s
njegovim dekanom prof. dr. sc. Hrvojem Brkićem
te glavnim koordinatorom programa mo. Josipom
degl’Ivelliom. Voditeljica programa bila je Tanja
Popec. Smotra je okupila zborove, vokalne ansamble, klape i glazbene sastave s 10 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
■■ Festival znanosti 2017.

■■ Središnji državni ured za Hrvate izvan
Republike Hrvatske i Sveučilište Zagrebu
sklopili Sporazum o suradnji
1. ožujka 2017. - Zvonko Milas, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu potpisali su Sporazum o suradnji
u području obrazovanja i znanosti. „Sporazumom
se uspostavlja suradnja između Sveučilišta u Zagrebu i Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan
Hrvatske radi razvijanja studijskih programa te integracije i jačanja hrvatskoga zajedništva“, rekao je
državni tajnik Milas i dodao da se potpisanim sporazumom potiče i povratak Hrvata u domovinu te
se pozitivno djeluje na ostanak mladih u hrvatskome društvu, a time se dugoročno jača demografski,
gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva.
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

■■ VII. Festa Choralis

24. - 29. travnja 2017. – održan je Festival znanosti
u 23 hrvatska grada a ovogodišnja tema je Vrijeme.
Festival znanosti, manifestacija koja se u Hrvatskoj
kontinuirano organizira od 2003., namijenjena je
učenicima, studentima i ostalim građanima s ciljem da im se približi znanost kao osnovni pokretač tehnološkoga napretka kroz informiranje o
aktivnostima i rezultatima na području znanosti,
poboljšavanje javne percepcije znanstvenika te
motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja. Festival znanosti ove je godine i
u znaku obilježavanja 160. godina rođenja Andrije
Mohorovičića, jednoga od najvećih znanstvenika
naše zemlje. Događanje suorganizira Sveučilište u
Zagrebu i nizom prezentacija, izložbi i radionica
na svojim fakultetima podupire ideju festivala i
popularizaciju znanosti u javnosti.
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■■ Svečano promovirano novih 247 doktora
znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
7. svibnja 2017. - U Hrvatskom narodnom kazalištu
u Zagrebu, u nedjelju 7. svibnja 2017. u 10 i 14 sati
održane su dvije svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Rektor prof.
dr. sc. Damir Boras promovirao je novih 247 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
U skladu s protokolom, kandidati su bili odjeveni
u svečane odore (toge) i akademske kape, te su od
zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskoga narodnoga kazališta došli u dvjema povorkama
koje su predvodila dva sveučilišna pedela. Desetak
minuta kasnije prema Kazalištu je krenula povorka prorektora i dekana. Promocije su započele
svečanim ulaskom rektora, prorektora i dekana na
pozornicu HNK-a, nakon čega je intonirana himna
RH. Na svečanosti je uslijedio govor rektora prof.
dr. sc. Damira Borasa. Nakon što su kandidati izgovorili tekst prisege i rektor ih proglasio doktorima
znanosti i umjetnosti, promovirani kandidati prebacili su kičanku (coflek) na akademskim kapama
na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo
i više akademsko zvanje. Uslijedilo je uručivanje
diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti su završile akademskom himnom
Gaudeamus igitur.

lokalnih podružnica Erasmus studentske mreže te
su zainteresirane upoznavali sa svojim matičnim
sveučilištima.
Hrvatsko se ESN izaslanstvo vratilo s trima nagradama: ESN Split i ESN Zagreb osvojili su nagradu
za MEekend, najbolju Mov’in Europe aktivnost
čija je svrha bila promocija mobilnosti, ESN Zadar
osvojio je nagradu za glazbeni video na znakovnom
jeziku čija je svrha bila promocija ExchangeAbilityja - ESN-ova projekta koji promiče inkluziju i
dostupnost visokoga obrazovanja za studente s invaliditetom, a ESN Hrvatska osvojila je nagradu za
najbolju ESN državu. Sveučilište u Zagrebu te središnji Ured za međunarodnu suradnju potpomažu
rad ESN-a Zagreb ne samo savjetodavno i logistički
nego i sufinanciranjem aktivnosti iz projekta Erasmus+ mobilnost.
■■ „Kreativna frankofonija” na Sveučilištu u
Zagrebu

■■ Erasmus studentska mreža Hrvatska
proglašena najboljom u Europi

20. do 24. travnja 2017. - Hrvatsko ESN izaslanstvo,
u sastavu kojega je bilo 12 članova iz Nacionalnoga
odbora i lokalnih podružnica u Dubrovniku, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu, sudjelovalo
je na Godišnjoj generalnoj skupštini (Annual General Meeting ili AGM) ESN-a u Berlinu. AGM je
najveći i najbitniji događaj u toj mreži, događaj na
kojemu se bira sastav Internacionalnoga odbora te
se donose odluke o budućem radu mreže. Tijekom
AGM-a održala se panel-diskusija o temi 30 godina Erasmusa: Od stranaca do prijatelja, na kojoj su
sudjelovali predstavnici Europske komisije, ESNa i drugih europskih organizacija koje dijele iste
ciljeve. Na Sajmu mobilnosti, koji je bio otvoren
za javnost, sudjelovali su predstavnici više od 520
26

15. svibnja 2017. - u auli Sveučilišta u Zagrebu svečano je otvoren Festival frankofonih studenata
srednje i istočne Europe. Šesto izdanje festivala
organizirano je od strane Sveučilišne agencije za
frankofoniju u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu
pod temom „Kreativna frankofonija“. Sveučilišna
agencija za frankofoniju međunarodno je udruženje frankofonih sveučilišta s više od 800 ustanova
članica u više od 100 zemalja, čija je misija podupirati akademsku suradnju među sveučilištima članicama diljem svijeta koje koriste francuski jezik.
U okviru programa Festivala frankofonih studenata srednje i istočne Europe studenti su tijekom prijepodneva sudjelovali u šest kreativnih radionica:
ples, kazalište, fotografija, pjevanje, molekularna
biologija i novinarstvo, a u poslijepodnevnim i večernjim satima organiziran je kviz ‘Pitanje za jednog frankofona’ (Question pour un francophone) i
tematske večeri na kojima su sudionici imali priliku predstaviti svoje zemlje. Drugog dana Festivala
održano je predavanje sveučilišnih profesora o migracijama znanstvenika i umjetnika na kojem su
sudjelovali prof. Pavao Mašić s Muzičke akademije
Sveučilišta u Zagrebu i prof. Davor Pavuna s Ecole
polytechnique fédérale de l´Lausanne, dok je slje-

ALUMNI UNIZG

Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

deći dan održan okrugli stol o francuskome jeziku
i zapošljivosti. Zadnjega dana Festivala u Zagrebačkomu kazalištu lutaka održana je završna svečanost, na kojoj su sudionici imati priliku predstaviti
rezultate svojega rada, a oni najbolji bili nagrađeni.
■■ Kampusijada 2017.

11. svibnja 2017.- u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj održana je Kampusijada, sportsko
natjecanje studenata Sveučilišta u Zagrebu te visokih škola i veleučilišta. Studenti su se mogli prijaviti, natjecati i osvojiti nagrade u više od dvadeset
sportskih disciplina i aktivnosti. Ambasadori ovogodišnje Kampusijade bili su braća Martin i Valent
Sinković, proslavljeni veslači - srebrni iz Londona
2012. i zlatni iz Rio de Janeira 2016. Na završnoj
dodjeli nagrada i pokala prisustvovao je prof. dr.
sc. Damir Boras, rektor i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i
komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.
Kampusijada je projekt pokrenut 2009. godine na
Znanstveno učilišnom kampusu Borongaj. Prvu
Kampusijadu je organizirao Studentski centar u
Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Hrvatskim studijima, Edukacijsko-rehabilitacijskim
fakultetom te Fakultetom prometnih znanosti.
Ova manifestacija realizirana je kao tjedan kampusa, u kojem je održana i akcija čišćenja kampusa
i događaji u organizaciji studenata: buvljaci, tribine, kulturni i sportski događaji. Na posljednji dan
Kampusijade bili su promovirani fakulteti na Kampusu, a održao se i glazbeni program na kojemu
su izvođači bili studenti i profesori. Kampusijada
2010. održala se također na ZUK Borongaju, gdje su
se ekipe opet istaknule u sportskim natjecanjima,
a najboljim studentima su simbolično podijeljeni
nagradni paketi u obliku vojne hrane. Kampusijada 2011. godine bila je zakazana za 10. lipnja te godine. S obzirom kako se s vremenom studentski život
u kampusu vratio u kolotečinu, studentski zborovi
tri fakulteta (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatski studiji
Sveučilišta u Zagrebu) odlučili su 2014. pokrenuti
ovaj događaj koji je dokazao kako su studenti zainteresirani provesti barem jedan dan na otvorenom
prostoru bez interneta i mobitela.
Broj 24(29), Zagreb, lipanj 2017.

■■ Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku
godinu 2016./2017.
6. srpnja 2017. – u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održala se
svečana dodjela Rektorove nagrade. Nakon što
je Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, izabralo je ukupno 184
rada u pet kategorija: 123 rada u kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili
dva autora), 28 u kategoriji za timski znanstveni i
umjetnički rad (tri do deset autora), 4 u kategoriji
za “veliki” timski znanstveni i umjetnički rad (više
od deset autora), 7 u kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i 22 u kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj
zajednici. Prigodom svečane podjele nagrada organizirana je i izložba postera nagrađenih radova dobitnika Rektorove nagrade koja je bila otvorena od
6. do 13. srpnja 2017. na Ekonomskomu fakultetu.
■■ Tribina ‘Studenti i gospodarstvo – potrebe,
očekivanja i potencijali’
14. lipnja 2017.- u Francuskom paviljonu Studentskoga centra u Zagrebu održana je tribina pod nazivom Studenti i gospodarstvo – potrebe, očekivanja i potencijali. Tribinu su zajednički organizirali
Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u suradnji s partnerima - tvrtkama INA d. d., PLIVA d. o. o. i Ericsson Nikola Tesla
d. d. te Udrugom inovatora Hrvatske. Suorganizatori tribine su Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska
udruga poslodavaca.
Tribina je započela uvodnim obraćanjem rektora
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa,
predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca Ivana
Mišetića, državnoga tajnika u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Marija Antonića
i zamjenika tajnika Razreda za društvene znanosti
HAZU akademika Gordana Družića. Na tribini su
bili predstavljeni studentski radovi izrađeni u suradnji s industrijom.
Program tribine nastavio se panel-raspravom u
kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Darko Huljenić,
menadžer za tehnologiju i znanstvene aktivnosti
u tvrtci Ericsson Nikola Tesla d.d., prof. dr. sc. Ernest Meštrović, viši direktor istraživanja i razvoja u
tvrtci PLIVA d. o. o., predstavnik HUP-a Ivan Mišetić, dr. sc. Vlatka Petrović, o.d. voditeljice Centra za
istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Tihana Vidnjević, predsjednica studentske udruge BEST i Ivan Golubić, koordinator
udruge mladih inovatora Innovus i osnivač tvrtke
Mobile Vehicles Technology.
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Study Programmes in English at the University of Zagreb
School of Medicine
University of Zagreb School of Medicine announces a call for applications for enrollment into the first year
of integrated undergraduate and graduate university studies in medicine (in english language) leading to
the academic title of doctor of medicine. Study program is integrated undergraduate and graduate university program with duration of 6 years. The maximum number of admitted students will be 50 and all of the
admitted students are expected to pay the tuition fee in amount of 9000 Euro (counter value in Kuna) per
year at once or 9200 Euro (2 x 4600) payable in two installments, prior to the beginning of each semester.
Applicants who completed secondary school education and passed the final exam are eligible to apply.
The quality of medical studies at the University of Zagreb School of Medicine has been attracting students
from around the world for decades. Studying medicine in English at the University of Zagreb School of Medicine, with its numerous teaching, research and clinical facilities, and a completely restructured and up-todate curriculum, will certainly prove to be a good investment in every student’s education and future career
opportunities. Some of our advantages are: the development of a broad knowledge base through a unique
mixture of traditional teaching and innovative approaches to medical education; the early integration of
basic sciences, clinical disciplines and the psycho-social aspects of medicine; the integration of evidencebased medicine (EBM) skills into the curriculum; the development of life-long learning skills; an emphasis
on primary health care principles; opportunities for individual career development; an international outlook and multi-cultural dimension; the early integration of public health and health management courses.
INFO: http://mse.mef.unizg.hr/
School of Dental Medicine
University of Zagreb School of Dental Medicine announces opening of 20 places for the 6-year international study programme in English in the academic year 2017/2018, leading to the EU recognized title “Doctor
of Dental Medicine”. After nearly 70 years of continuous provision of the finest dental education, School
of Dental Medicine opens up towards the world by starting the programme fully held in English language.
In accordance with the strategic goals of the University of Zagreb, we are striving to enhance its international impact and prestige. With this programme, we will continue being the leader in the region, and will
successfully keep up with the Central European universities that have been offering international program for the past decade or longer. As the most recent improvement, we have just opened the new modern
pre-clinical facility, which serves for very realistic simulation of clinical work, and enhances the transition
towards dental work with live patients. After this, all our students gather vast experience with all clinical
situations with very high number of real patients. We are looking forward to welcoming the international
students. Applications for enrolment into the first year of study programme are now open.
The next round of admission exam will be held in Zagreb on July 1 2017 (applications should be sent by
June 20). The final round is scheduled for early September 2017, and will be only held in Zagreb.
The annual tuition fee is 10000 Euros for each study year.
INFO: http://www.sfzg.unizg.hr/en/integrated_study/study_english
Faculty of Veterinary Medicine
This 2016/2017 academic year, the University of Zagreb’s Faculty of Veterinary Medicine has launched the
Integrated Undergraduate and Graduate University studies of Veterinary Medicine in English. The program is fully taught in English and is identical to the program taught in the Croatian language, both being
fully in line with European Commission Directive 2005/36/EC.
The Faculty of Veterinary Medicine is an internationally recognized institution at the European level. The
Faculty has also developed international activities through active participation in exchange programmes and
networks, such as VetNEST, AUF, CEEPUS, ERASMUS+ and various others. Striving to achieve international,
high teaching standards, the Faculty has been successfully evaluated and approved by the EAEVE (the European Association of Establishments for Veterinary Education) since 2002. Besides the EAEVE, the Faculty
is also regularly evaluated by the national Agency for Higher Education. Moreover, all the ISO 9001 Bureau
Veritas criteria concerning quality control have been met and the Faculty holds a valid certificate. The School
and its members have decided to offer our program in the English language on the international market. In
this way the Faculty follows the University’s strategic guidelines, contributes to the international affirmation of the University and the Faculty, and prepares students for the open international labour market.
The integrated studies lasts 6 years, comprises 360 ECTS and at the end the academic title of Doctor of Veterinary Medicine is earned. It offers a comprehensive study programme which is aligned with the Bologna
Process. Also, the teaching methods are aligned with the requirements of the European Higher Education
Area (EHEA). The annual tuition fee is 9.000 EUR for each study year, and the quota is set at 25 students
who are enrolled through a competition.
INFO: http://www.vef.unizg.hr/english/flyer-veterinary-studies-in-english/
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