
Program rada Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu  

(za razdoblje 2017.-2021.) 

Alumni predstavljaju treći stup našeg Sveučilišta. Navedena činjenica jasno ukazuje 
na značaj, mogućnosti i obaveze koje alumni imaju prema SuZ. Nastojati vratiti barem 
mali dio od sveg onog dobrog što nam je Sveučilište dalo predstavlja odgovornost za 
sve bivše studenta SuZ. No, svjedoci smo koliko je u svakodnevnoj praksi teško 
pokrenuti alumne da zajedničkim snagama pomognu svom Sveučilištu vezano za više 
aspekata njegovog djelovanja. Motiv je to za prihvaćanje izazova održavanja 
kontinuiteta promicanja alumni ideje i provođenja alumni aktivnosti.  

Misija i vizija Saveza jasno su definirane u proteklih osam godina rada Saveza, a 
osnovne premise odnose se na: 

- širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i kulturi kao obliku 
društveno odgovornog ponašanja, 

- jačanje veza između matičnog sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih 
studenata kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu, 

- da Savez postane u zemlji i svijetu prepoznatljivo i ugledno alumni društvo s 
čvrstim partnerskim i suradničkim vezama između bivših i sadašnjih 
studenata i njihovih prijatelja, te Sveučilišta.  

Iduće četiri godine zahtijevaju evoluciju postignutih hodograma aktivnosti i rezultata, 
na način da se operativno više naglasi dinamika djelovanja Saveza. Uz već sad ustaljene 
aktivnosti, budući rad Saveza podrazumijevao bi sljedeće: 

- održavanje sastanaka Saveza jednom mjesečno, uz praćenje i razmatranje 
svih aktualnosti na SuZ i njegovoj alumni zajednici, 

- intenziviranje suradnje Saveza sa Rektoratom u provođenju alumni 
aktivnosti,  

- promicanje svijesti o filantropskom i donatorskom ponašanju prema 
matičnom sveučilištu te o nužnosti uključivanja alumna iz gospodarstva u 
organizaciju studentskih praksi, zapošljavanje završenih studenata i sl., 

- jačanje suradnje Predsjedništva i članica Saveza, a po potrebi i sastavnica 
Sveučilišta pri organiziranju stručnih predavanja/tribina kroz koje bi 
predavači prenosili svoja iskustva i time stvarali podlogu za nove ideje i 
smjernice razvoja alumni aktivnosti, 

- nastavak projekta unificirane alias adrese elektroničke pošte, 
- jačanje procesa informiranja alumni domus i mundus zajednice (jednako u 

tiskanom /Glasnik i elektroničkom obliku), 
- jačanje suradnje među članicama Saveza te poticanje osnivanja novih alumni 

udruga pri fakultetima i u inozemstvu.   

Kroz ovakav evolucijski pristup postigli bi se dodatni rezultati rada Saveza koji bi 
zadržao svoju prepoznatljivost pri Sveučilištu u Zagrebu i postignuo postavljene 
ciljeve promicanja i jačanja alumni filozofije u zemlji i svijetu. 
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