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Razgovor s rektorom Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksom Bjelišem 
 

Kako do uspješnijeg i modernijeg Sveučilišta? 
 

Gospodine rektore, u Vašem programu rada za drugi 
rektorski mandat okrenuti ste budućnosti i detaljno 
iznosite planove za napredak i boljitak Sveučilišta u 
svim njegovim dijelovima. Pokazali ste da ste vrsni 
poznavalac svih sveučilišnih djelatnosti i konkretnih 
mjera koje treba poduzeti, a noviji intervju za 
Hrvatsku Reviju pokazuje i Vašu detaljnu analizu 
političkog i društvenog okruženja koje neminovno 
utječe na razvoj Sveučilišta. 

Molimo Vas da brojne članove i prijatelje naših  
alumni društava (Domus i Mundus) upoznate s 
aktualnim trenutkom na Sveučilištu, posebice s 
problemima i poteškoćama koje stoje na  putu 
provedbe Vaših vizija i bržih promjena prema 
uspješnijem, modernom sveučilištu. 

Nadamo se Vašim kratkim, jasnim, kritičkim i 
direktim odgovorima. 

Pitanje (i): Je li najavljen novi zakon o sveučilištima 
jedini razlog što dosada nije došlo do statutarnih 
promjena u odnosu na poslovanje Sveučilišta, u 
odnosu Sveučilišta i njegovih sastavnica, raspodjeli 
ovlasti i odgovornosti, provođenju Sveučilišnih 
djelatnosti, posebice studijskih programa? 

Odgovor (i): Zakonski prijedlozi iščekivali su se još 
od početka 2009. što je donekle poremetilo zacrtani 
plan da se do kraja prethodnog rektorskog mandata 
izmijeni  Statut i ubrza  proces preobrazbe 
Sveučilišta. Kada su ti prijedlozi napokon predočeni 
krajem prošle godine, uvidjeli smo da nam oni 
definitivno nisu prihvatljiva podloga i da više ne 
smijemo  gubiti vrijeme čekajući novo 
zakonodavstvo. Stoga smo u prosincu 2010. 

predložili Senatu polazni dokument Razvoj i 
preobrazba Sveučilišta u Zagrebu; Polazne 
pretpostavke i dobili podršku za daljnji rad na 
elaboratu, pa zatim i na odgovarajućem  strateškom  
dokumentu i statutarnim promjenama. Očekujemo da 
ćemo taj posao dovršiti do jeseni 2011. nakon čega 
slijedi puna provedba zacrtane strategije. Vjerujem da 
ćemo u svim tim etapama imati većinsku podršku 
sveučilišne zajednice i da mnogi njeni članovi dijele 
našu procjenu kako su promjene nužne i poželjne.  

Pitanje (ii): Povezivanju sastavnica srodnih i 
komplementarnih djelatnosti u veće cjeline u cilju 
djelotvornijeg upravljanja trebaju prethoditi iscrpne 
analize i traženje optimalnih rješenja. 

Jesu li takve rasprave već započele? 

Odgovor (ii): Sada se vrlo živo raspravlja o 
principima povezivanja u veće cjeline. Prije svega se 
misli na istraživačke i studijske razloge, ali i na 
potrebu da se neke struke, posebno temeljne, 
kohezivno protegnu preko cijelog Sveučilišta. 
Istodobno tražimo odgovore na pitanja o raspodjeli 
ovlasti u upravljanju na raznim razinama. Neminovno 
se pri tome pomalo modeliraju i moguće konkretne 
konfiguracije povezivanja.  

Pitanje (iii): Već na samom početku provođenja 
Bolonjskog procesa u nastavi (2005) Sveučilište je 
bilo svjesno mnogih neracionalnosti. Možete li 
nabrojiti neke najizrazitije? Treba li zaista čekati 
analizu uspješnosti provedbe bolonjskog procesa, kad 
su neracionalnosti poznate od početka provedbe? Što 
ili Tko to koči brzinu racionalizacije? 

Odgovor (iii): Ne radi se toliko o analizama, koje 
uglavnom već i postoje, već o tome da je i pitanje 
promjena sveučilišnog studijskog paketa usko 
povezano uz organizacijske promjene, povezivanja 
dotaknuta u prethodnom pitanju, koja bi uz ostalo 
morala osigurati veću mobilnost nastavnika i 
studenata, što zadire u pitanje statusa zaposlenika i 
studenata, što opet ulazi u temu pravnih odnosa 
unutar Sveučilišta. Inače slabosti su već duže vrijeme 
poznate. Spomenut ću samo paralelizme, 
rascjepkanost  kapaciteta koji se neracionalno koriste, 
nepotrebno i preveliko opterećivanje nastavnika, 
naročito mlađih, izostanak kombiniranja raznih 
sadržaja iz više studijskih programa, itd.  

        Nastavak na str. 3    
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Uvodnik 

 

Poštovani, 

čitateljice i čitatelji, dragi AMAC-ovci, pred vama je 
trinaesti broj Glasnika Saveza društava bivših 

studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu. Veselimo 
se što vam donosimo brojne obavijesti o aktivnostima 
pri Sveučilištu u Zagrebu i Savezu društava AMAC. 

Ovaj Glasnik donosi pregled provedbe akcijskog 
plana Saveza AMAC-a koji je detaljno predočen u 
jedanaestom broju Glasnika. Odabrane su najvažnije 
obavijesti o brojnim aktivnostima sa Sveučilišta u 
Zagrebu u vremenu od objave prošlog broja Glasnika 
do ovog broja.,  S rektorom  Sveučilišta u Zagrebu 
prof. dr. sc. Aleksom Bjelišem razgovarala je o 
aktualnom stanju na Sveučilištu predsjednica Saveza 
AMAC. Glasnik sadrži i informacije i obavijesti o 
događanjima u AMAC - Mundus i AMAC - Domus 
društvima uz zanimljive projekte i prijedloge za 
buduće aktivnosti AMAC-ovaca od naših prijatelja iz 
Kanade i Australije.  

Sadržajnim tekstom predstavljen je Akademski zbor 
Vladimir Prelog koji je prigodnim koncertom 

obilježio dvadeset godina postojanja i uspješnog rada. 

Predstavljeni su, zatim, uspješni alumni,  
međunarodno priznati i proslavljeni skijaški trener 
Ante Kostelić s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, te znanstvenik, nastavnik i glazbeni 
umjetnik prof. dr. sc. Marko Rogošić s Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije koji nam se 
predstavio i kao vrstan dirigent ravnajući veteranima 
Akademskog zbora Vladimir Prelog. 

U želji i nadanju da nam nije promaknula niti jedna 
bitna vijest pozivamo sve vas da nam se 

obratite s crticama i obavijestima o djelovanju alumni 
društava za idući broj Glasnika, odnosno za 
postavljanje vaših priloga na web-stranice Saveza 
AMAC-a. 

Uredništvo
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Razgovor s rektorom Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksom Bjelišem, nastavak  
Nastavak sa str. 1 
Pitanje(iv): Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u 
znanosti i visokom osiguranju vrednovanje i 
pokretanje studijskih programa u nadležnosti je 
Sveučilišta. Je li proces provedbe započeo i kako to 
korespondira s racionalizacijom studijskih programa?  

Odgovor(iv): Trebalo nam je više od godinu dana da 
uspostavimo regulativu i procedure unutar Sveučilišta 
i pri tome smo morali čekati i na određene popratne 
akte na nacionalnoj razini. Sada već dobro 
funkcioniramo, iako su nam stručna podrška i 
informatička logistika permanentno nedostatne, i to 
ne samo u ovom segmentu. Dakle, sada možemo 
započeti s permanentnim vrednovanjem postojećih 
studijskih programa, u skladu s legislativom.  

Pitanje(v): Ne samo u Vašem programu rada već i u 
prijedlogu Istraživačke strategije Sveučilišta u 
Zagrebu 2008. – 2013. detaljno i besprijekorno je 
opisan budući poželjan razvoj Sveučilišta kao 
znanstveno-istraživačke ustanove. Kao otežavajuću 
okolnost spominje se bez izuzetka ekonomska 
politika, loše financiranje, loša izdvajanja iz 
državnog proračuna,... S obzirom na te otežavajuće 
okolnosti i troškove poslovanja znanstveno-
istraživačkog rada, je li moguće očekivati izvršenje 
planova ? 

Odgovor(v): Na nama je da inzisitiramo na tome da 
se sadašnja situacija hitno počne mijenjati i da se 
počnu razrješavati nagomilani problemi i dubioze 
koji su nacionalni istraživački sustav dovele na ivicu 
kolapsa. Bez bitnog popravljanja tog stanja naši 
istraživači neće imati mogućnost biti dovoljno 
konkurentni niti na međunarodnom planu, posebno u 
natjecanju unutar sada dostupnih europskih fondova. 
Mogli bismo doći u paradoksalnu situaciju da kroz 
nacionalne članarine više ulažemo u europski 
istraživački sustav nego u naš i da iz tog europskog 
sustava izvlačimo samo manji dio onoga što ulažemo. 
Dakle, da naš sustav nastavimo siromašiti i da pri 

tome sve više financiramo istraživačke projekte 
drugih.  

Pitanje(vi): Možete li navesti još neke ključne 
unutarsveučilišne centrifugalne čimbenike 
znanstveno-istraživačke politike? 

Odgovor(vi): Unutar Sveučilišta, čak i unutar 
pojedinih fakulteta, imamo veliki broj skoro do 
krajnosti usitnjenih i nekoordiniranih istraživačkih 
projekata čiji rok realizacije je prošao prije više od 
godine dana i koje Ministarstvo sve slabije financira. 
Nabavka znanstverne opreme je praktički ugasnula, 
borimo se s kakvim takvim održavanjem nabavki 
stranih časopisa i izdavanja domaćih, dakle 
sveukupno je istraživački sustav poprimio sve oznake 
kaotičnosti i zapostavljenosti. Ne bih rekao da imamo 
„centrifugalne čimbenike znanstveno-istraživačke 
politike“, već bih rekao da ovaj čas nemamo 
nacionalne politike. Stoga treba što prije izgraditi 
sveučilišnu politiku i tako pomoći da se izgradi i 
nacionalna.  

Pitanje(vii) Promjene na Sveučilištu određene su već 
započetim aktivnostima. Poznato je, međutim, da do 
promjena dolazi brzinom kojom ih akademska 
zajednica i okruženje može prihvaćati. Molim Vas 
komentirajte tu dinamiku! 

Odgovor(vii): Na prvi pogled bi se reklo da 
nepovoljne okolnosti o kojima je bila riječi ne idu u 
prilog stvaranju ozračja u kojem će se promjene 
prihvaćati. S druge strane, ako ništa ne bismo 
poduzeli, i ako ne bismo pokrenuli inicijativu i u prvi 
plan stavili odgovornost za Sveučilište i njegovu 
budućnost, situacija bi se mogla samo pogoršavati. 
Sada je vrijeme da i ova generacija prepozna svoju 
zadaću. Ne dvojim da ćemo u tome uspjeti.  

U ime alumni udruga hvala Vam gospodine rektore 
na razgovoru! 

Razgovarala: H. Jasna Mencer 

 

Najprije nacionalna strategija za razvoj znanosti i visokog obrazovanja, a zatim nova zakonska 
rješenja   

Senat Sveučilišta u 
Zagrebu je na svojoj 
sjednici održanoj 10. 
svibnja 2011. godine  
jednoglasno zaključio da 
nacrti Zakona o 
sveučilištu, Zakona o o 
visokom obrazovanju i 
Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti nisu prikladni 
za upućivanje u daljnju 
proceduru i predložio 

Vladi Republike Hrvatske da ih povuče iz daljnje 
procedure, da osnuje radnu skupinu za izradu 
nacionalne strategije razvoja znanosti i visokog 

obrazovanja koju bi uz druge predstavnike činili 
kompetentni službeni predstavnici vodećih 
nacionalnih institucija u području visokog 
obrazovanja i istraživanja i temeljem te strategije 
pristupi izradi novih zakonskih rješenja. Senat je 
izrazio punu spremnost Sveučilišta u Zagrebu za 
djelatno sudjelovanje u svim etapama rada na 
nacionalnoj strategiji i novom zakonodavstvu. 

 Ovaj zaključak donjet je temeljem očitovanja i 
pojedinačnih primjedbi na spomenute nacrte vijeća 
područja, velikog broja fakulteta, umjetničkih 
akademija, članova triju Prosudbenih povjerenstava, 
kao i pojedinih sveučilišnih nastavnika i studenata, 
analize financijskih implikacija predloženih nacrta 
koju je izradio Rektorski kolegij u proširenom 
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sastavu, mišljenja o neustavnosti pojedinih odredaba 
predloženih nacrta koje je izradio Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu te same rasprave na sjednici 
Senata. Svi navedeni materijali mogu se naći na web 
stranici Sveučilišta (www.unizg.hr).  

 Sveučilište u Zagrebu pokrenulo je niz promjena 
složenog sveučilišnog ustroja, racionalizaciju i 
poboljšanje svog djelovanja, posebno kroz daljnje 
integrativne zahvate kako bi se što kvalitetnije 
uključilo u europski i globalni visokoobrazovni i 
istraživački prostor i ostvarilo svoju misiju pokretača 
društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske. Te 
promjene Sveučilište u Zagrebu može ostvariti samo 
uz korijenite i sustavne reforme na nacionalnoj razini 
pogotovo glede načina financiranja sveučilišta i 
davanja veće autonomije sveučilištima u upravljanju, 
što naravno sa sobom nosi jačanje odgovornosti 
sveučilišta prema široj društvenoj zajednici. 
Sveučilišta u ovom trenutku nemaju nikakav utjecaj 
na to kolika sredstava i za što im Ministarstvo daje i 
time je njihova autonomija u stvarnosti vrlo 
ograničena.  Stoga cijenimo pokušaj Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa da izradi nacrte zakona 
kojima bi se takve reforme provele. No nažalost niz 
predloženih normativnih rješenja koja se nude kako 
pojedinačno pa onda i u svojoj sveukupnosti nisu 
pogodna za provođenje nužnih reformi, čak ih u 
određenoj mjeri i guše, a nekih važnih problema koje 
valja zakonodavno rješiti ovi nacrti se nisu ni dotakli. 

 Bojimo se daljnjeg urušavanja kvalitete visokog 
obrazovanja i istraživanja te pojačanja 
nekonkurentnosti hrvatskih studenata, nastavnika i 
istraživača u europskom prostoru koja je posljedica 
dugogodišnjeg zanemarivanja i značajnog 
podfinanciranja ovog sektora. Samo za proteklo 
razdoblje Ministarstvo Sveučilištu u Zagrebu duguje 
oko 156 milijuna kuna. Prijedlozima zakona ne 
osigurava se financiranje realnih troškova studiranja. 
Sveučilišni studiji pokušavaju se svesti na razinu 
stručnih studija. Sadržaj osnovne i razvojne 
proračunske komponente financiranja sveučilišta tako 
je definiran da se zapravo ne predviđa prostor za 
poboljšanje kvalitete rada sveučilišta. Gotovo 
nikakva pažnja se ne posvećuje internacionalizaciji 
sveučilišta. I dalje se ne omogućava horizontalna 
mobilnost studenata i nekonsekutivni magistarski 
programi jer se puna kvalifikacija stječe tek nakon 
pet godina. 

 Onemogućava se uspostava istraživačke izvrsnosti 
sveučilišta i relativiziraju se sveučilišni studiji unutar 
binarnog sustava. Uloga sveučilišta u ukupnom 
istraživačkom prostoru Hrvatske nije jasno 
definirana, i ne prepoznaje se neodvojiva veza 
visokog obrazovanja i znanosti, kako je to uobičajeno 
u europskim dokumentima i europskoj akademskoj 
praksi. Predložene odredbe nemaju jasno definirane 
mehanizme financiranja istraživanja u okviru  novog 
modela programskih ugovora, što je jedan od 
temeljnih preduvjeta omogućavanja istraživačkog 

rada  kao okosnice visokog obrazovanja s jedne 
strane, ali i gospodraskog razvitka s druge. Ukida se 
binarni sustav u visokom i višem obrazovanju, 
budući da nema razlikovanja akademskih naziva 
(prijediplomski studij) stečenih na sveučilištima i 
veleučilištima i visokim školama te se revidira 
dosadašnje razlikovanje preddiplomskih stručnih i 
sveučilišnih studija, čak štoviše dvogodišnji stručni 
studiji izjednačeni su sa sveučilišnim 
preddiplomskim studijem što je nedopustivo s 
obzirom da je razlika u studentskom opterećenju 
najmanje 60 ECTS bodova, a sigurno postoji i 
značajna razlika u razini ishoda učenja što se uopće 
ne uzima u obzir. 

 Unatoč javnim proklamacijama mnoga predložena 
rješenja socijalno su neosjetljiva.  Iz nacrta zakona ne 
proizlazi jasno kojim studentima se subvencioniraju 
troškovi upisnina, koja je razlika između redovitih i 
izvanrednih studenata, tko može biti redoviti student. 
Nacrti zakona se nisu ni pokušali ozbiljnije 
pozabaviti pitanjem studentskog standarda izvan 
pitanja školarina. Nije osigurana zaštita prava 
izvanrednih studenata te studenata na stručnim i 
poslijediplomskim specijalističkim studijima. Ovakav 
pristup će rezultirati smanjenjem dostupnosti visokog 
obrazovanja studentima lošijih socio-ekonomskih 
prilika  i stvaranjem socijalne nepravde. 

 Nameće se preustroj sveučilištima kroz 
nedorečene formulacije zbog čega dolazi do 
neizvjesnosti u pogledu pravnog statusa sveučilišta, 
njegovih sastavnica, njihove imovine, prava i obveza 
te njihovog budućeg ustroja i upravljanja. Rješavanje 
ovih pitanja podvrgnut će se jakom utjecaju politike 
što je jednostavno nedopustivo. Ovako koncipiran i 
nametnut presutroj dovest će do unutarnjih sukoba i 
podjela na sveučilištima te ugroziti njihov opstanak. 
U komparativnom zakonodavstvu europskih zemalja 
ne nailazimo na ovako sročene prijelazne odredbe. 
Zakonom se nameće model radikalne centralizacije. 
Ovaj model Sveučilište u Zagrebu smatra 
neprihvatljivim i neprimjerenim za svoj ustroj. Prema 
nacrtu Zakona o sveučilištu, preko 4000 nastavnika i 
suradnika i preko 60.000 studenata Sveučilišta u 
Zagrebu bilo bi zastupljeno samo u Senatu koji 
prema zakonu ne smije imati više od 30 članova. 
Kako zakonsko ograničenje broja članova senata na 
30 vrijedi jednako za sva sveučilišta, nastavnici, 
suradnici i studenti zagrebačkog sveučilišta imali bi 
znatno manji udio u izborima i upravljanju od drugih 
javnih sveučilišta koja su po broju nastavnika i 
studenata bitno manja. U Sveučilišnom vijeću koje 
donosi odluke o svim bitnim pitanjima za djelovanje i 
razvoj sveučilišta uopće nema predstavnika 
akademske zajednice. Namećući takva rješenja 
Zakon o sveučilištu ne samo da dovodi do 
disfunkcionalnosti sustava, već i eklatantno krši 
ustavom zajamčenu autonomiju sveučilišta da 
odlučuje o svome ustroju i da samo sobom upravlja 
(čl. 68. st. 2. Ustava). 
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 Zakonski nacrti pogoduju interesima privatnih 
visokih učilišta. Prihodi privatnih visokih učilišta rast 
će na štetu javnih. Privatna visoka učilišta više se ne 
moraju osnivati kao ustanove, već mogu biti i 
trgovačka društva.  Prema iskustvima država iz našeg 
okruženja (Bosna i Hercegovina ili Makedonija) to će 
dovest do teže dostupnosti visokog obrazovanja 
građanima te njegove bagatelizacije, 
komercijalizacije i pada kvalitete. Na greškama naših 
susjeda treba učiti, a ne slijediti ih. 

Prema našim preliminarnim procjenama uvođenjem 
predloženih zakona stvorili bi se novi troškovi u 
iznosu od najmanje 500 mil. KN samo na Sveučilištu 
u Zagrebu. Za cijelu državu oni bi u najmanju ruku 
bili dvostruki. U javnosti ministar nudi obećanja da 
će se manjak prouzročen ograničenjem iznosa 
participacija sveučilištima nadoknaditi iz državnog 
proračuna i negira da Zakoni proizvode dodatne 
velike troškove. To obećanje i negiranje međutim 
nema podloge u samim nacrtima. Riječ je o tako 
visokim sredstvima da nije jasno kako će se ona 

namaknuti bez povećanja fiskalnog opterećenja koje 
u postojećim uvjetima nije realno. U nacrtima se 
navodi da će se financiranje znanosti i visokog 
obrazovanja i u budućim proračunskim razdobljima 
provoditi sukladno smjernicama Državnog proračuna 
za 2012. i 2013. godinu, ali te smjernice predviđaju 
smanjenje, a ne povećanje proračunskih izdvajanja za 
sveučilišta. Obveza je zakonodavca ne samo donijeti 
zakone, nego i osigurati njihovu primjenu što se u 
slučaju tri zakona, gledano kroz prizmu financijske 
održivosti fiskalne odgovornosti ne čini mogućim. To 
pokazuje da ministar ne namjerava snositi 
odgovornost za zakonske promjene koje predlaže na 
vlastiti poticaj, bez pravog konzultiranja sa 
sveučilišnom javnošću i u trenutku kad Republika 
Hrvatska još nije ni izradila strategiju razvoja 
visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. 

Prof. dr. sc. Ksenija Turković,  

prorektorica Sveučilišta u Zagrebu za međunarodnu i 
međuinstitucijsku suradnju 

 

IZ RADA PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA UDRUGA AMAC-a SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

   
U razdoblju nakon izlaska prethodnog broja 
Glasnika, predsjedništvo Saveza društava AMAC-a 
Sveučilišta u Zagrebu održalo je dvije sjednice (9. 
prosinca 2010. i 22. veljače 2011.) s kojih donosimo 
naglaske. 

 Nastavljena je rasprava o realizaciji  plana rada, te 
definirani koraci koje treba provesti.: 

 Nastavljeni su razgovori i održani sastanci o  
aktivnostima u postojećim alumni udrugama ili o  
formiranju  novih alumni udruga na većem broju 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (Grafički fakultet, 
Učiteljski, Rudarsko-geološko.naftni, Edukacijsko 
rehabilitacijski fakultet, Agronomski, Farmaceutsko 
biokemijski, Arhitektonski, Prehrambeno 
biotehnološki, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Hrvatski studiji) kao i na akademijama (ADA – 
dramska, ALU – likovna i MUZA – muzička. 
Zaključeno je da će se nastojati  da postojeće stručne 
udruge prerastu u alumni društva. Također,  da će se 
poticajna pisma uputiti Fakultetu političkih znanosti, 
Filozofskom fakulteta, Šumarskom,  Veterinarskom ,  
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.  

 Prepoznata je stalna potreba za financijskim 
sredstvima za rad i projekte Saveza društava AMCA, 
pa su dogovareani načini traženja sponzorstva, 
donacija, organiziranja donatorskih večeri, javljanja 
na natječaje  i sl. 

 Raspravljena je inicijativa o osnutku Sveučilišne 
zaklade, koja će omogućiti i pospješiti filantropsko 
djelovanje i prikupljanje donacija. To je veliki 

projekt na kojem će se najprije raditi u pravno-
organizacijskom smislu (Statut i Pravilnik), a zatim 
na širenju ideje u domovini i inozemstvu. 

 Dogovorene su teme za Glasnik 13 (18) i određene 
osobe koje će se brinuti za tekstove. Potiču se društva 
koja ne izdaju Glasnik ili alumni bilten da priloge iz 
svoje djelatnosti  objavljuju u Glasniku Saveza 
društava AMAC. Taj je prijedlog već prihvatio 
AMAC-FER. 

 Zamoljena su alumni društva da prirede tekstove o 
svojim istaknutim alumni osobama koji će biti 
predstavljeni u Glasniku AMAC-a i na web 
stranicama www.unizg.hr. Ista zamolba će se uputiti i 
Matici iseljenika RH. 

 Promijenjena je službena adresa Saveza udruga 
AMAC-a, koja sada glasi amac@unizg.hr i ubuduće 
će svi dopisi stizati na tu adresu.  

 Istaknuti su dobri primjeri alumni društava koja 
organiziraju susrete sa svojim najstarijim članovima, 
npr. prigodom obilježavanja 50. obljetnice upisa na 
fakultet (AMACIZ, AMAC-FA), ili diplomiranja 
(AMAC-FER), kada od dekana dobiju „zlatnu 
diplomu“. Potiču se i ostala alumni društva na slične 
akcije.  

 Inicirana je mogućnost dobivanja e-mail adrese za 
članove alumni organizacije, što bi omogućilo trajnu 
međusobnu komunikaciju. Radi se o tehnički i 
financijski zahtjevnom zadatku u koji će vjerojatno 
biti potrebno uključiti Sveučilišni računski centar 
(SRCE). 
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AKTUALNOSTI SA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU IZMEĐU DVA BROJA GLASNIKA

TJEDAN UNIZG 

U razdoblju od 2. do 6. studenoga raznim sveučilišnim 
događajima obilježen je Tjedan Sveučilišta u Zagrebu. 
Partner manifestacije Tjedan Sveučilišta bio je Grad 
Zagreb.  

Trećeg studenog održana je DIES ACADEMICUS 
Svečana sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Program svečane sjednice započeo je pozdravnim 
govorima visokih gostiju državne tajnice za znanost dr. 
sc. Ivane Mrkonjić i predsjednika Rektorskog zbora i 
rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Ivana Pavića.  

Na svečanoj sjednici pet profesora Sveučilišta u 
Zagrebu primilo je počasno zvanje i titulu professor 
emeritus, te je dodijeljena nagrada „Fran Bošnjaković“ 
za 2010. godinu i nagrada za najbolji ekolegij na 
Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2009./2010. 
Prorektori Sveučilišta u Zagrebu na svečanoj su 
sjednici dodijelili i rektorova posebna priznanja.  

Nadalje, 4. studenoga otvorena je 15. smotra 
Sveučilišta u Zagrebu i održan je okrugli stol pod 
nazivom Studenti s invaliditetom na Sveučilištu u 

Zagrebu – vertikala obrazovanja, teškoće i mogućnosti, 
u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. 

Za vrijeme Tjedna Sveučilišta rektor prof. dr. sc. 
Aleksa Bjeliš primio je studente sportaše te su održani 
Dani otvorenih vrata Gradskog ureda za zdravstvo i 
branitelje. 

Sveučilišnim reprezentacijama u veslanju, tenisu i 
futsalu koje su ove godine na europskim prvenstvima 
osvojile jedno od prva 3 mjesta rektor je čestitao na 
uspjesima, uručio posebna priznanja te istaknuo 
važnost sporta kao nezaobilaznog dijela sveučilišnog 
života. 

Program obilježavanja Dana Sveučilišta nastavljen je 
svečanom dodjelom 60 spomen medalja redovitim 
profesorima Sveučilišta u Zagrebu koji su umirovljeni 
u akademskoj godini 2009./2010.  

Tijekom Tjedna Sveučilišta održana je promocija 
monografije "Zgrada Sveučilišta u Zagrebu postojanost 
i mijene", a tjedan je završio Danima otvorenih vrata 
na fakultetima i akademijama. 

 

Prezentiran projekt mapiranja znanja na Sveučilištu u Zagrebu 

U studenom 2010. u 
Informacijskom 

centru Europske 
unije predstavljen je 
projekt „Fond za 
ulaganje u znanost i 
inovacije“. Projekt 

provodi 
Ministarstvo 

znanosti, 
obrazovanja i športa u okviru pretpristupnog programa 
IPA, komponenta IIIC Regionalni razvoj - Regionalna 
konkurentnost. 

Na predstavljanju projekta nazočnima su se obratili dr. 
sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica u Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i športa, gosp. Richard Masa, šef 
Odjela za provedbu projekata Delegacije Europske 
unije u Republici Hrvatskoj, gosp. Hrvoje Meštrić, 
ravnatelj Uprave za znanost u Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa, gosp. Rein Ruubel, voditelj tima 
projekta i gđa. Marija Tufekčić, ravnateljica Središnje 
agencije za financiranje i ugovaranje programa i 
projekata Europske unije. 

Fond je pokrenuo Natječaj u okviru programa dodjele 
bespovratne pomoći. Do sada je potpisano pet ugovora 
ukupne vrijednosti  2,624.706 eura. 

Jedan od tih projekata predložilo je Sveučilište u 
Zagrebu, a provodit će ga Centar za istraživanje, razvoj 
i transfer tehnologije (CIRTT). Taj projekt pod 
nazivom „Technology mapping at University of 

Zagreb“. predstavio je prof. dr. sc. Srđan Novak, 
voditelj CIRTT-a. Cilj ovoga projekta je obaviti 
svojevrsnu inventuru cjelokupnog znanstvenog i 
stručnog potencijala sa stajališta inovacija i transfera 
tehnologije na pet odabranih sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu, koje su partneri na projektu.To su 
Agronomski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije, Prehrambeno biotehnološki fakultet, 
Prirodoslovno matematički fakultet i Medicinski 
fakultet.Kao suradnici na projektu uključeni su 
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG),  
Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Hrvatska 
udruga poslodavaca (HUP). 

Ovim projektom dobit će se cjelovit i sustavan pregled 
znanja, intelektualnog vlasništva, ekspertiza i 
kompetencija na spomenutim sastavnicama Sveučilišta 
koje će se putem odgovarajuće datoteke te redovitih 
aktivnosti CIRTT-a nuditi hrvatskom i globalnom 
gospodarstvu. Namjera je da se metodologija razvijena 
na ovom projektu primijeni na cijelom Sveučilištu što 
će značajno doprinijeti jačanju funkcije transfera 
tehnologije kao što je zacrtano u Inovacijskoj strategiji 
Sveučilišta u Zagrebu. 

Projekt mapiranja znanja jedan je od 5 projekata 
kojima je odobreno financiranje iz Fonda za ulaganje u 
znanost i inovacije. Među njima je još jedan projekt 
Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom „Višnja Maraska 
kao sastojak funkcionalne hrane“ kojem je koordinator 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
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Okrugli stol Beyond the Crisis: Funding Research Universities in Economic Recession 

U prosincu  2010. godine u auli Sveučilišta u Zagrebu, 
održan je okrugli stol pod naslovom Okrugli stol 
Beyond the Crisis: Funding Research Universities in 
Economic Recession, u organizaciji UNESCO Katedre 
za menadžment u visokom obrazovanju Sveučilišta u 
Zagrebu. U doba recesije, mnoge akademske institucije 
suočavaju se s financijskim ograničenjima i sa 
smanjenim financiranjem istraživanja i nastavnih 
aktivnosti. Sveučilišta i instituti prisiljeni su prilagoditi 
se toj situaciji i poduzimati različite mjere kako bi 
osigurali svoje normalno funkcioniranje i daljnji 
razvoj. Jedan od ciljeva ovog okruglog stola bio je 
definirati korake u ovom procesu. 

Uz poduzimanje spomenutih mjera, mnogi ističu 
važnost većeg ulaganja u istraživanja i visoko 
obrazovanje, podjednako iz javnog i privatnog sektora, 
u doba krize. Cilj ovog okruglog stola je bio definirati 
preduvjete za uspjeh takve politike. 

Okrugli stol je bio organiziran kroz tri tematske cjeline 
(globalni trendovi, regionalni pristupi, financiranje iz 
javnih izvora nasuprot financiranju iz drugih izvora) u 

okviru kojih su i domaći i međunarodni stručnjaci, 
znanstvenici i političari razmijenili razmišljanja i ideje 
vezane uz područje financiranja istraživačkog rada. 

Zaključak je skupa da je u svrhu odgovornog i 
učinkovitog korištenja i razvoja raspoloživih ljudskih, 
infrastrukturnih i financijskih resursa potrebno 
identificirati institutcije i grupe u Hrvatskoj koje imaju 
potencijal za natjecanje na međunarodnoj razini, te u 
skladu s time raspodjeljivati resurse. Za ostale 
institucije treba definirati odgovarajuće misije i 
aktivnosti, ponajprije kvalitetnu nastavu na pred-
diplomskoj razini te u programima cjeloživotnog 
obrazovanja. Pritom naglasak treba staviti na što veću 
internacionalizaciju i mehaniazme kontrole kvalitete 
koji će se ponajprije temeljiti na inozemnoj evaluaciji. 

Takve promjene moraju biti zasnovane na dobro 
promišljenoj strategiji, s razrađenim mjerama 
operacionalizacije i periodične evaluacije. Tek nakon 
donošenja takve strategije potrebno je osmisliti i 
uspostaviti adekvatan zakonski okvir. 

 

Drugi sveučilišni Dan e-učenja 

U auli Rektorata održan je drugi sveučilišni Dan e-
učenja kojeg organizira Ured za e-učenje Sveučilišnog 
računskog centra Sveučilišta (SRCE) u Zagrebu. 

Drugi sveučilišni Dan e-učenja otvorili su rektor 
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i 
prorektorica za studente i studije prof. dr. sc. Blaženka 
Divjak.  Dodijeljene su nagrade za najbolji e-kolegij 
Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2009./2010. Cilj 
nagrade je istaknuti najbolje primjere uporabe 
suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije 
te interneta u sveučilišnom obrazovanju kako bi se 
postigle bolje kompetencije studenata. Svi nagrađeni e-
kolegiji predstavljeni su na skupu. 

Dan e-učenja organizira Ured za e-učenje/Centar za e-
učenje Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u 
Zagrebu koji je ovom prilikom ujedno obilježio treću 
godišnjicu svojega djelovanja. Ured, odnosno Centar, 
svakodnevno obavlja niz aktivnosti - od podrške za 
korisnike sveučilišnoga sustava za e-učenje i sustava 
za webinare i e-portfolio, preko savjetovanja, 
informiranja i održavanja predavanja vezanih uz e-

učenje, do organizacije tečajeva i mjesečnih druženja 
pod nazivom popodne@ceu, kao i koordinacije rada 
centara za e-učenje na sastavnicama Sveučilišta. 

U okviru programa  Dana e-učenja održano je nekoliko 
predavanja, okrugli stol i panel diskusija. Putem 
sustava za webinare, predavanje pod nazivom 
Developing existing and new academic staff to 
integrate e-learning into their practice održao je 
ugledni britanski stručnjak u području e-učenja Simon 
Paul Atkinson s  London School of Economic and 
Political Science. 

Održana je i panel diskusija o e-učenju na kojoj je 
nekoliko dekana sastavnica te ravnatelj Instituta za 
fiziku raspravljalo o napretku razvoja e-učenja na 
Sveučilištu u Zagrebu, te o e-učenju kao 
integracijskom elementu i mostu za suradnju s drugim 
institucijama. 

Okrugli stol pod nazivom Uloga knjižnica u e-
obrazovanju, vodila je prof. dr. sc. Jadranka Lasić 
Lazić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

   
Monografija "Zgrada Sveučilišta u Zagrebu - postojanost i mijene“ predstavljena je i na 

Interliberu 

 
Nedavno objavljena monografija "Zgrada Sveučilišta 
u Zagrebu - postojanost i mijene“ predstavljena je i u 
okviru 33. međunarodnog sajma Interliber u  

studenom 2010. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. 
Bojan Baletić, dr. sc. Snješka Knežević, urednica, 
Mladen Perušić, dipl. ing. arh., a u ime Školske 
knjige nazočnima se obratio Ante Žužul. 
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Akademska donatorska večera 

 

Sveučilište u Zagrebu i Nacionalna zaklada za potporu 
učeničkom i studentskom standardu 17. siječnja 2011. 
organizirali su akademsku donatorsku večeru, događaj 
od velikog javnog značaja čiji je cilj promicanje 
važnosti potpore učeničkom i studentskom standardu u  
Republici Hrvatskoj. Donatorska večera je održana u 
restoranu Studentskog centra  Sveučilišta u Zagrebu, u 
Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj. 

Visoki pokrovitelj događanja bio je Predsjednik 
Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović. Uz 
Predsjednika Josipovića, na večeri su sudjelovali 
predstavnici Vlade i Sabora Republike Hrvatske, 
predstavnici diplomatskog zbora akreditiranog u 
Republici Hrvatskoj, rektori svih hrvatskih sveučilišta, 
predstavnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
te državnih institucija vezanih uz znanost i visoko 
obrazovanje, dekani fakulteta i akademija Sveučilišta u 
Zagrebu, studenti, predstavnici domaćih i stranih 
zaklada za stipendiranje, predstavnici Hrvatske 
gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca, 
gospodarstvenici, sportaši, predstavnici medija i mnogi 
drugi. 

Akademska donatorska večera u cijelosti je bila 
posvećena promociji studenata i stipendija, a cilj joj je 
bio prikupljanje donacije za potporu novoj generaciji 
stipendista. U tu svrhu, osmišljen je program kojim su 
se na donatorskoj večeri predstavile različite aktivnosti 
studenata Sveučilišta u Zagrebu i stipendista Zaklade, 

kao i njihova izvrsnost, kreativnost te postignuća koja 
su ostvarili tijekom studiranja. 

Večer je započela nastupom Kvarteta saksofona 
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Saxophone 
Street Quartet, nakon čega su uslijedili pozdravni 
govori visokih gostiju. U programu su nastupili 
studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 
Tanja Ruždjak (sopran) i Filip Šljivac (glasovir), 
Zagrebački bogoslovski oktet, te pjevački zbor 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Capella juris. 

U tematskom dijelu događanja, studenti Sveučilišta u 
Zagrebu te studenti volonteri i stipendisti Zaklade 
predstavili su svoje uspješne projekte i postignuća, 
nakon čega je  uslijedio nastup orkestra Big Bend 
Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Saše 
Nestorovića. 

Glavni sponzor događanja bila je Atlantic grupa d.d. 
Uz zahvalu glavnom sponzoru, Sveučilište u Zagrebu i 
Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i 
studentskom standardu zahvaljuju ostalim sponzorima 
akademske donatorske večere - Studentskom centru 
Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskoj poštanskoj banci, 
kompaniji INA d.d., Končar elektroindustriji, 
Agrokoru i Znanju d.o.o. Hrvatska radiotelevizija i 
koncern Styria Media Group AG bili su glavni 
medijski pokrovitelji ove donatorske večere. 

 

Nagrada "Andrija Mohorovičić" 

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu je u siječnja ove godine 
usvojio Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele 
Nagrade "Andrija Mohorovičić". Nagrada »Andrija 
Mohorovičić« Sveučilišta u Zagrebu dodjeljivat će se 
pojedincima u Hrvatskoj i u inozemstvu za ostvarene 
znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline 
i struke, te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u 
području prirodnih znanosti. 

Nagrada će se dodjeljivati jednom godišnje, pri čemu 
se svake godine mogu dodijeliti najviše dvije nagrade. 
Prijedlog za dodjelu Nagrade moći će podnijeti vijeće 
one sastavnice Sveučilišta u Zagrebu na kojoj djeluju 
pojedinci izabrani u znanstveno-nastavna zvanja u 
području prirodnih znanosti. Prijava mora sadržavati 

životopis predloženika te iscrpno obrazloženje, kao i 
znanstvene radove i druge materijale. 

O dodjeli Nagrade »Andrija Mohorovičić« odlučivat 
će povjerenstvo u sastavu od pet redovitih profesora 
koji djeluju u području prirodnih znanosti na 
Sveučilištu u Zagrebu, a koje Senatu predlaže rektor. 
Nakon toga, povjerenstvo će u roku od dva mjeseca 
Senatu podnijeti izvješće u kojemu će, na temelju 
pristiglih prijedloga, istaknuti prijedlog o dodjeli 
Nagrade jednom ili dvojici kandidata. Odluku o 
dobitniku Nagrade donijet će Senat Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Nagrada »Andrija Mohorovičić« bit će dodijeljena na 
svečanosti obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu. 
Nagradu će dobitniku uručiti rektor.
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Pismo namjere o osnivanju Konfucijevog instituta u Zagrebu 

 

Rektor Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. sc. 
Aleksa Bjeliš uručio je u  
siječnju veleposlaniku 
NR Kine Nj.E. Shen 
Zhifeiu Pismo namjere o 
osnivanju Konfucijevog 
instituta u Zagrebu. 
Pismo namjere 
naslovljeno je na 

HANBAN, Nacionalni ured Vlade NR Kine za 
podučavanje kineskog jezika. 

Uprava Sveučilišta u Zagrebu je u lipnju prošle godine 
posjetila Šangaj i Šangajski institut za međunarodnu 
trgovinu gdje je uspostavljena suradnja sa Sveučilištem 
u Zagrebu te dogovoreno osnivanje Konfucijevog 
instituta. Dogovor je formaliziran u studenome 2010. 
Ugovorom o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i 
Šangajskog instituta za međunarodnu trgovinu. 

Institut bi trebao započeti s radom početkom 
akademske godine 2011./2012. 

 

Glavni zadaci  Instituta bit će sljedeći: 

- Predstavljanje kineske kulture i jezika hrvatskoj široj 
javnosti 

- Podučavanje kineskog jezika u okviru osnovnog, 
srednjeg i visokog obrazovanja, te kao dijela 
cjeloživotnog obrazovanja 

- Edukacija kineskih državljana u Hrvatskoj o 
hrvatskom jeziku, kulturi te ekonomskoj i političkoj 
situaciji 

- Pomoć pri osnivanju nezavisnog studijskog programa 
sinologije na Sveučilištu u Zagrebu 

- Edukacija i informiranje hrvatskih gospodarstvenika 
o načinima i mogućnostima poslovne suradnje s NR 
Kinom 

- Edukacija i informiranje kineskih gospodarstvenika o 
načinima i mogućnostima poslovne suradnje s 
Hrvatskom, a time i s EU 

- Aktivno sudjelovanje u mreži konfucijskih instituta 
na međunarodnoj razini  

Ciklus radionica o poduzetničkim vještinama pod nazivom Od znanstvene ideje do uspješne tvrtke 

 
U organizaciji Centra za istraživanje, razvoj i transfer 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu je od 4. veljače do 1. 
travnja 2011. održan ciklus radionica o poduzetničkim 
vještinama pod nazivom Od znanstvene ideje do 
uspješne tvrtke. Riječ je o osam edukacijskih modula 
na kojima su istraživači stekli znanja vezana uz izazov 
otvaranja i poslovanja tvrtki koje su zasnovane na 
znanju i tehnologiji, a predstavljaju ishod istraživačkog 
rada i rezultata znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu ili 
drugih institucija. 

Ciklus radionica održavanje  tijekom osam tjedana u 
prostorima Centra za istraživanje, razvoj i transfer 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8. Uz 
istraživače Sveučilišta u Zagrebu, na radionicama su 
sudjelovali i istraživači s drugih institucija u Republici 
Hrvatskoj, njih ukupno 40, koji su svakog petka 
prolazili kroz jedan edukacijski modul, od poslovnog 
planiranja, pravnih aspekata, načina pristupanja tržištu 
i financiranja, do razvoja novih proizvoda i inovacija. 

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 2010. Godine 
objedinjavanjem dva postojeća ureda Sveučilišta u 

Zagrebu - Ureda za istraživanje i Ureda za transfer 
tehnologije. Cilj osnivanja novog Centra bio je 
ostvarivanje brže koordinacije raspoloživih usluga već 
postojećih sveučilišnih ureda u svrhu postizanja 
učinkovitije podrške zainteresiranim istraživačima i 
institucijama vezano uz upravljanje inovativnim 
istraživačkim projektima i komercijalizacije 
istraživačkih rezultata. 

Uz podršku u upravljanju intelektualnim vlasništvom u 
istraživanjima, pronalaženju nacionalnih i 
međunarodnih izvora financiranja, ostvarivanju 
suradnje s industrijom te upravljanju istraživačkim 
projektima, glavne aktivnosti Centra su osiguravanje 
pomoći istraživačima u osnivanju spin-off tvrtki te 
organiziranje edukacije o intelektualnom vlasništvu i 
transferu tehnologije, poduzetničkim vještinama i 
pisanju projektnih aplikacija. 

Organiziranjem ciklusa radionica Od znanstvene ideje 
do uspješne tvrtke, Sveučilište u Zagrebu je potvrdilo 
svoju proaktivnu ulogu u poticanju istraživača u 
stvaranju novih znanja, inovacija i tehnoloških rješenja 
koja će pridonijeti gospodarskom napretku Hrvatske. 
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Otvorena izložba radova natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja 
Kampusa Borongaj  

 

Na javni natječaj za 
izradu idejnog 
urbanističko-

arhitektonskog rješenja za 
Znanstveno-učilišni 

kampus Borongaj, kojeg 
je raspisalo Sveučilište u 

Zagrebu, a provelo 
Udruženje hrvatskih arhitekata, pristiglo je 16 radova.  

Ocjenjivački sud prvu je nagradu dodijelio studiju 
„Njirić+arhitekti“ za projekt Park B.  

Ocjenjivački sud je zaključio da Projekt Park B, 
predstavlja dobro organizirani projektni program kao 
intenzivni urbani prostor integriran u kontinuiranom 
parku koji kao višeslojni projekt proširuje svijest o 
brandiranju kampusa. U skladu s natječajem, projekt 
Park B nagrađen je iznosom od 126.000,00 kuna.  

U okviru kampusa Borongaj nova će znanja stjecati 
sljedeće generacije budućih stručnjaka, ostvarit će se 
veze s drugim istraživačkim institucijama u zemlji i 
svijetu, te će biti potaknuti novi oblici suradnje 
akademske zajednice i studenata s gospodarstvom 

lokalnom zajednicom. Borongaj će biti ekološki, 
energetski i tehnološki poligon znanja u graditeljskoj 
industriji grada, te primjer u korištenju zelene energije, 
kao i u području zaštite okoliša.  

U četvrtak, 3. veljače 2011. u Muzeju suvremene 
umjetnosti u Zagrebu otvorena je IZLOŽBA radova 
javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-
arhitektonskog rješenja za Znanstveno-učilišni kampus 
Borongaj, uključujući i prvonagrađeni rad projekt Park 
B ureda "Njirić+ arhitekti". Otvorenju izložbe nazočilo 
je dvjestotinjak uzvanika koje su najprije pozdravili 
ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti mr. sc. 
Snježana Pintarić i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Aleksa Bjeliš. Uslijedili su pozdravni govori 
Hrvoja Hrabaka, dipl. ing. arh., predsjednika 
Udruženja hrvatskih arhitekata, zagrebačkog 
gradonačelnika Milana Bandića, ministra znanosti 
obrazovanja i športa dr. sc. Radovana Fuchsa, 
potpredsjednika Vlade RH prof. dr. sc. Slobodana 
Uzelca, te bivšeg Predsjednika RH Stjepana Mesića. 

Izložba je bila otvorena do 10. veljače 2011. godine. 

 

Zagrebačka Gradska skupština dodijelila Nagrade Grada - među nagrađenicima i profesori 
Sveučilišta u Zagrebu 

U utorak 17. svibnja Gradska 
je skupština dodijelila 
Nagrade Grada Zagreba za 
osobite uspjehe, ostvarenja i 
zasluge u radu pojedinaca i 
institucija. Među ostalima, 
nagrađeni su i profesori 
našega Sveučilišta: prof. dr. 

sc. Zoran Kravar s Odsjeka za komparativnu 

književnost Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Zoran 
Lulić s Katedre za motore i vozila Fakulteta strojarstva 
i brodogradnje, prof. dr. sc. Vladimir Medved, sa 
Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju na 
Kineziološkom fakultetu te prof. dr. sc. Željko Metelko 
s Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta. 
Jedan od dobitnika posebnog gradskog priznanja je 
Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za 
strane slaviste) Filozofskog fakulteta. Čestitamo!

 

Inženjersko natjecanje grafičara – ING 2011  

 
Studentski zbor 
Grafičkog fakulteta u 
suradnji s Grafičkim 
fakultetom Sveučilišta 
u Zagrebu organizira 

„Inženjersko 
natjecanje grafičara – 
ING 2011“ za 

studente tehničkih fakulteta iz Slovenije 
(Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana), Srbije 
(Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad) , 
Bosne i Hercegovine (Grafički fakultet, Kiseljak) i 
Hrvatske (Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).  

 
Natjecanje je održano od 10. do 14. svibnja 2011. u 
prostorijama Grafičkog fakulteta u Zagrebu. 

 
Inženjersko natjecanje grafičara – ING je natjecanje 
studenata s područja grafičke tehnologije i dizajna u 
organizaciji Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
i prvi puta se održalo prošle godine. 

 
Za razliku od prošle godine, ove je godine 
 organizirana i kreativna radionica kaligrafije, 
gostujuće predavanje Dejana Dragosavca Rute na temu 
dizajna i nezavisne kulture, te mnoge  druge teme. 
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Rektor primio Adu Yonath, dobitnicu Nobelove nagrade za kemiju 

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Aleksa Bjeliš i 
prorektorica za istraživanje i tehnologiju prof. dr. sc. 
Melita Kovačević  primili su u veljači 2011. prof. 
Adu  E. Yonath,  dobitnicu Nobelove nagrade za 
kemiju za 2009. godinu.  Prof. Yonath u Zagrebu  

Boravi na poziv organizacijskog i znanstvenog 
odbora XXII. hrvatskog skup kemičara i kemijskih 
inženjera u okviru kojega je održala predavanje pod 

nazivom The amazing ribosome, its  tiny enemies and 
hints about its origin. 

Izraelska znanstvenica dobila je niz nagrada i priznanja 
za svoja znanstvena postignuća, ali i nagradu Erice 
koju Svjetsko udruženje znanstvenika dodjeljuje 
osobama iz znanosti i kulture istaknutim u 
promoviranju i održavanju mira i tolerancije.  

 

 

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osvojili 1. mjesto u Barceloni 

 

Ekipa studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu koju je pripremala Katedra za Europsko javno 
pravo i vodio znanstveni novak Filip Kuhta, osvojila je 
prvo mjesto na regionalnom finalu natjecanja 
European Law Moot Court Competition u Barceloni i 
plasirala se u finalno natjecanje koje će se 1. travnja 
održati pred Sudom Europske Unije u Luxembourgu. 

Članovi ekipe su studenti Ana Bobić, Branka 
Marušić, Vanda Jakir, Ivana Kordić, Vedran 
Barišić i Ivan Zrinski pobijedili su u konkurenciji 
zastupnika stranaka, a Vanda Jakir pobijedila je kao 
Nezavisna odvjetnica (Advocate General). U izravnom 

sučeljavanju pobijedili su prošlogodišnje pobjednike – 
Sveučilište Maastricht. 

Riječ je o najprestižnijem natjecanju iz prava Europske 
unije. Natjecanje se sastoji od simulacije sudskog 
slučaja pred Sudom EU u kojemu studenti nastupaju 
kao pravni zastupnici stranaka i kao Nezavisni 
odvjetnik (Advocate General). U natjecanju sudjeluje 
više od 80 sveučilišta iz EU i SAD, od kojih 48 ulaze u 
jedno od četiri regionalnih natjecanja. Na regionalnom 
finalu u Barceloni sudjelovalo je 12 sveučilišta od 
kojih se samo pobjednik kvalificirao u finale pred 
Sudom. 

 

Erasmus program 

 
Na temelju potpisanih bilateralnih sporazuma s 
partnerskim institucijama, Sveučilište u Zagrebu za 
svoje je studente osiguralo 1053 mjesta na 
sveučilištima u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, 
Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, 
Italiji, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Njemačkoj, 
Mađarskoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, 
Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj i 
Ujedinjenom Kraljevstvu.  

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje u 
Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima 
koji odlaze na studijski boravak ili kombinaciju 
studijskog boravka i stručne prakse na inozemne 
visokoobrazovne institucije u akademskoj godini 
2011./2012. objavljen je na internetskoj stranici 
www.unizg.hr i bio je otvoren do 7. ožujka. Na 
natječaj su se mogli prijaviti redoviti i izvanredni 
studenti preddiplomskog, diplomskog ili 
poslijediplomskog studija.  

 

Rezultati Natječaja za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za ak. god. 
2009./2010.  

Na Natječaju na dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij 
na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 
2009./2010. prvu nagradu osvojio je kolegij 
"Otvoreno računarstvo", prof. dr. sc. M. Žagara s 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva. 

Drugu nagradu dobio je kolegij "Metodika likovne 

 

 

 kulture 1, 2 i 3", doc. M. Huzjaka s Učiteljskog 

 fakulteta,  a treću kolegij "Analiza i razvoj 
programa" prof. dr. sc. N. Vrčeka s Fakulteta 
organizacije i informatike. 
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Smjernice za izjednačavanje mogućnosti studiranja osoba s DISLEKSIJOM  

Osiguravanje pristupa visokom obrazovanju 
temeljenoga na principu jednakih mogućnosti te 
osiguravanje kvalitete studija svim studentima, 
uključujući i one s različitim oblicima invaliditeta ili 
teškoća, ciljevi su kojima teži Sveučilište u Zagrebu. S 

time u skladu Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio je je 
Smjernice za izjednačavanje mogućnosti studiranja 
osoba s disleksijom kojima će se studentima s 
disleksijom osigurati adekvatna potpora uz poštivanje 
akademskih standarda. 

Tribina "Pravni položaj Sveučilišta u Zagrebu od 1874. do danas"  

 
Klub pravnika Grada Zagreba i Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu organizirao je 156. tribinu pod 
naslovom "Pravni položaj Sveučilišta u Zagrebu od 
1874. do danas“. 

Tribina je održana u  veljači  2011. na Pravnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Uvodno izlaganje održao je prof. dr. sc. Dalibor 
Čepulo, predstojnik Katedre za povijest hrvatskog 
prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Tema tribine iznimno bila je aktualna imajući u vidu 
dosadašnju pripremu novih zakona o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 

 
Koncert povodom 90 godina Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

Povodom 90 godina 
Muzičke akademije 
Sveučilišta u Zagrebu, u 
veljači 2011. u Koncertnoj 
 dvorani Vatroslava 
Lisinskog pod visokim 

pokroviteljstvom 
Predsjednika RH Ive 

Josipovića održan je koncert na kojem je nastupio 
EUphony Central European Youth Orchestra  u 
zajedničkom  projektu glazbenih akademija 
Budimpešte, Zagreba, Ljubljane, Graza i Beča.  

Na programu su bila djela: 

F.Liszt – Z.Kocsis: Dolina Obermann 

E.Dohnanyi: Varijacije na dječju temu za klavir i 
orkestar op. 25 ***  

B.Bartok: Plesna suita 

Kodaly: Plesovi iz Galante 

Solist: István Lajkó, klavir 

Dirigent: Zoltan Kocsis   

 

 

Proslava 300. obljetnice rođenja Ruđera Boškovića  

U utorak 17. svibnja 
2011. u Koncertnoj 
dvorani Vatroslava 
Lisinskog je održana 
Središnja proslava 300. 
obljetnice rođenja 
isusovca Ruđera 
Boškovića, pod visokim 

pokroviteljstvom 
Predsjednika RH, 
predsjednika Hrvatskog 
sabora i predsjednice 

Vlade RH. Organizatori svečanosti bili su 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i 
Hrvatska akademija tehničkih znanosti. Na proslavi 
su govorili prof. dr. sc. Stanko Tonković, predsjednik 
Hrvatske akademije tehničkih znanosti, dr. sc. 
Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i 
športa, Jadranka Kosor, predsjednica Vlade RH, Luka 
Bebić, predsjednik Hrvatskog sabora te prof. dr. sc. 
Ivo Josipović, Predsjednik RH.  

O biografiji i svećeničkom zvanju Ruđera Boškovića 
govorio je prof. dr. sc. Ivan Koprek, o astronomiji, 
matematici i tehnici akademik Žarko Dadić, o fizici, 
geodeziji i kartografiji te konstrukciji instrumenata 
prof. dr. sc. Stipe Kutleša, a o filozofiji, 
meteorologiji, arheologiji, pjesništvu i Dubrovniku 
prof. dr. sc. Ivica Martinović. Tri dana kasnijhe, 20 
svibnja 2011., održan je Međunarodni simpozij 
«Ruđer Josip Bošković- Physiscist and 
Astronomer»kojega su organizirali Institut Ruđer 
Bošković u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu uz 
pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti. Simpozij je održan na Kemijskom 
odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (Horvatovac 102a). 

U okviru simpozija, Jean-Marie Lehn, dobitnik 
Nobelove nagrade za kemiju 1987. godine, održao je 
prvo predavanje iz serije «Ruđer Josip Bošković 
Lectures». Tom mu je prigodom dodijeljena plaketa 
Instituta Ruđer Bošković za doprinose u području 
supramolekularne kemije. 

.  
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Okrugli stol „Prirodne znanosti i frankofonija – iskustva PMF-a“

U ožujku 2011. na Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu održan je okrugli stol „Prirodne znanosti i 
frankofonija – iskustva PMF-a“. Okrugli stol održan 
je u okviru manifestacije Mjesec frankofonije, a bio 
je posvećen pregledu dosadašnje suradnje PMF-a s 
nekim frankofonskim zemaljama, kao i prezentiranju 
programa stipendiranja koji studentima omogućava 
studiranje i boravak na visokoobrazovnim i 
znanstvenim institucijama u Francuskoj, Kanadi te 
ostalim zemljama članicama Sveučilišne agencije za 
frankofoniju (AUF). 

Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu 
Bjeliša, gosti na Okruglom stolu bili su veleposlanik 
Francuske u Republici Hrvatskoj Nj. E. Jérôme 
Pasquier, konzul Kanade u RH g. David Fairchild i 
savjetnik za suradnju i kulturnu djelatnost francuskog 
Veleposlanstva u RH g. Jean-Marc Cassam-Chenaï. 

U prvom dijelu programa o iskustvu suradnje s 
frankofonskim institucijama govorili su dekan, prof. 
dr.sc. Amir Hamzić, prof. dr. sc. Marijana Krsnik-
Rasol, prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, prof. dr. sc. 
Sanja Faivre, doc. dr. sc. Nives Galić i doc. dr. sc. 
Igor Pažanin. 

Drugi dio okruglog stola bio je posvećen  
mogućnostima znanstvene i sveučilišne suradnje  
posebice mogućnostima stipendiranja naših studenata 
u Francuskoj i Kanadi koje su iznijele dr. med Jasna 
Bas ispred francuskog veleposlanstva, g. Katarina 
Smetko ispred kanadskog veleposlanstva i g. Renata 
Hranjec u ime Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišne 
agencije za frankofoniju. 

Okrugli stol završio je neformalnim druženjem uz 
prigodni domjenak. 

    Antonijo Šimunović 

Hrvatsko-francuski dodiri

Hrvatska udruga stipendista 
francuske vlade djeluje u 
Zagrebu od 2004. a osnivači 
Udruge su     znanstvenici, 
gospodarstvenici, profesori, 
državni dužnosnici i drugi 
kojima je zajedničko to da su 
boravili, školovali se ili 
usavršavali u Francuskoj, 
zahvaljujući stipendiji francuske 
vlade. 

Prošle godine je Udruga organizirala jednodnevni skup 
Hrvatsko-francuski dodiri na temu francuski utjecaji u 
hrvatskoj kulturi, kroz tematske krugove: jezik, 
umjetnost, moda, gastronomija, enologija, filozofija, 
politika, znanost, sport. Skup je postigao  uspjeh, tako  
te su i ove godine organizirani Hrvatsko-francuski 
dodiri  U okviru programa održan je i kratki simpozij  
na temu: Mirko Grmek, život i djelo.  

Prof. dr. sc. Mirko Dražen Grmek, umro je u Parizu 6. 
ožujka 2000. godine, bio je asistent u HAZU-u  
utemeljio je i vodio Odsjek za povijest medicine u 
Akademijinu Institutu za povijest znanosti. Od  1966. 
godine bio je dopisni član HAZU. Oporučno je dio 
svoje osobne knjižnice ostavio Akademiji.  

Prof. M.D. Grmek je bio prvi predsjednik AMCA Paris  
udruge koja je utemeljena 1991. godine u Parizu. On je 

tada bio direktor na Školi visokih studija u sastavu 
Sorbonne. 

I danas, 11 godina nakon njegovog fizičkog odlaska 
prof. dr. sc.  Grmek je prisutan u znanosti i medicini, 
istraživačkoj i akademskoj, i u Hrvatskoj i u Europi. 

Na skup koji je bio njemu posvećen, odazvalo se 
nekoliko domaćih govornika: (doc. dr. sc. Stella 
Fatović Ferenčić: „Odgojna vrijednost povijesti 
medicine“, prim. Vladimir Dugački: „Mirko Dražen 
Grmek i medicinska enciklopedistika“, Ivica Vučak: 
„Grmekova istraživanja u Državnom arhivu u Zadru.“ 
dr.sc. Neven Šimac: M. Grmek: „Domovina u proljeće 
naroda“ (1990./95.)),izvrsnih poznavalaca profesora 
Grmeka i njegova rada, a pozivu se odazvala i njegova 
supruga i suradnica, dr. sc. Louise Lambrichs, ( Louise 
Lambrichs: „Mirko Dražen Grmek, kreativna misao 
suprostavljena mitovima našeg vremena») ,poznata po 
svojoj bezrezervnoj pomoći Hrvatskoj u danima borbe 
za samostalnost, a i danas u vrijeme razvijanja njene 
mlade demokracije. Njeno sudjelovanje na skupu bilo 
je posebno cijenjeno 
Raznovrsnost tema koje su bile izložene, najbolje 
govore o kakvom svestranom znanstveniku je riječ. On 
je i filozof, humanist, a iznad svega borac za interese 
svoje domovine što je pokazao svojim djelovanjem.   

Irena Stopfer, prof.
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AMAC-Mundus, AMAC Australia 
 

 

Nino Sydney javio se iz Australije:  

 

Sa velikim zadovoljstvom čitam  preko interneta 
prijedloge i komentare.  Uvijek sam smatrao  da bi 
naše AMAC društvo trebalo iskoristiti internet i stvoriti 
ambijent klimu da naši članovi aktivno debatiraju, 
predlažu sve što ih zanima. 

 

“Glasnik” treba zadržati. Predstavlja važan dokument. 
Međutim još bi bilo bolje puno češće na website 
publicirati sve što naši članovi pišu. Kako pismo dođe 
odmah ga uključiti na website, tako da svi po svijetu to 
mogu čitati i reagirati. 

 

Kada već pišem o AMAC-u bilo bi mi drago, da se u 
“Glasniku” ili na website objave moji prijedlozi još iz 
2004. Koliko znam, ti prijedlozi su bili prihvaćeni i 
trebalo ih je provesti.  Međutim do realizacije nije 
došlo. Zanima me kako bi članovi AMACa na te moje 
prijedloge reagirali. 

 

Dakle, daleke 2004. N. Sidney je imao  sljedeća dva 
prijedloga:   

 

1. Odrediti točnije vrijeme i mjesto slijedećih 
Sabora. 

  

Nije dovoljno što u Statutu piše da se Sabora AMAC-a 
sastaje najmanje jednom u dvije godine. Nino Sidney 
je smatrao da je potrebno precizirati da će se Sabor 
sastajati svake parne godine u Zagrebu, da će radni 
dio počinjati prvog četvrtka u mjesecu srpnju i  da bi 

eventualno odstupanje od ovog termina trebalo najaviti 
bar 6 mjeseci unaprijed.  

 

2. Stvaranje odličja AMAC-a. 

 

Kao zahvalu za rad  najzaslužnijim članovima 
AMAC-a DOMUS I MUNDUS Nino Sidney je 
predložio da se na Saboru trebaju predati odličja. 
Predložio je da odličja nose naziv Odličje Žarka 
Dolinara, u čast Žarka Dolinara, velikog Hrvata, 
koji je bio najvažnija ne-politička osoba u 
originalnoj ideji i prijedlogu da se stvori AMAC i 
da se hrvatski akademičari po svijetu povežu s 
Hrvatskom. Žarko je postigao vrhunska svjetska 
dostignuća u sportu i u profesiji.  Po tome Žarko 
može biti primjer svakom Hrvatu. Žarko 
zavrjeđuje tako nešto.   

 

Nino Sydney, utemeljitelj, prvi tajnik i dva puta 
predsjednik udruge AMAC Sydney, Australia. 

Na prvom Saboru, 1992. izabran za koordinatora za 
Australiju, što je potvrđeno i na Saboru 2009.  

 

Komentar Uredništva: 

 

O ovom prijedlogu se raspravljalo na Saboru AMAC-a 
2004. Tada je zaključeno da je Pravila o odličjima 
potrebno doraditi i prirediti ih za sljedeći Sabor. 
Međutim, prošle su godine, promijenjen je sastav 
predsjedništva i prijedlog nije realiziran. Sadašnje će 
ga Predsjedništvo aktualizirati i nastojati provesti prije 
slijedećeg Sabora AMAC-a.    

 

. 

 

AMAC-Mundus, AMAC Francuska 
 

 

Tribina: Hrvatska na pragu Europske Unije 

 
Od gospodina Damira Perinića iz AMCA-Paris primili 
smo obavijest o održavanju večernje tribine pod 
naslovom: Hrvatska na pragu Europske Unije, koja je 
održana u četvrtak  travnja u prostorijama Hrvatskog 
veleposlanstva u Parizu. Na tribini su sudjelovalii 

gospodin Mirko Galić, veleposlanik Hrvatske u 
Francuskoj i gospodin Guy LEGRAS, bivši generalni 
direktor Europske komisije. Detaljnije o samoj tribini 
objavljeno je na web stranici:  

http://www.unizg.hr/amac/amac-mundus/ 
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AMAC-Mundus, AMCA Toronto 

Kronologija jedne inicijative 
AMCA Toronto proslavila je prošle, 2010. godine, 
svoju jubilarnu dvadesetu godišnjicu osnutka. Tom 
prilikom organizirana je svečana večera  u Faculty 
Club-u na University of Toronto Campus-u. Faculty 
Club je dobro poznat svim članovima AMCA-e jer se 
tamo redovito održavaju predavanja AMCA Lecture 
Series. Preko stotinu članova i prijatelja udruge 
sudjelovalo je na svečanoj večeri, a počasni gosti bili 
su rektor Aleksa Bjeliš, veleposlanica RH u Ottawi 
Vesela Mrđen Korać, predsjednik AMCA Quebec 
Ante Padjen, predsjednik AMCA Midwest gospodin 
Pavletić, te generalni konzul RH u Torontu, Ljubinko 
Matešić. Tom prilikom dodijeljene su nagrade onima, 
koji su tokom posljednjih 20 godina značajno 
pridonijeli promociji hrvatske kulture, te onima koji su 
se posebno zalagali u širenju pokreta i ideje AMCA. 

Tom prilikom potpisan je i memorandum 
razumijevanja između University of Saskatchevan i 
Sveučilišta u Zagrebu. Na inicijativu veleposlanice RH 
Mrđen Korač, rektor Bjeliš, generalni konzul RH 
Matešić, te predsjednik AMCA Toronto Demarin, 
sastali su se s predstavnicima University of Toronto 
(UofT), Dr. Lorna Jean Edwards i Dr. Lewis.  Tema 
sastanka je bila suradnja dvaju sveučilišta.  
Predstavnici torontskog sveučilišta su istaknuli da je 
između dva sveučilišta bio potpisan memorandum 
razumijevanja, ali da nije rezultirao u konkretnim 
akcijama.  Stoga je predloženo  da se konkretnim 
prijedlozima oživi suradnja.  Naglašeno je da, s 
obzirom na visoku akademsku kvalitetu torontskog 
sveučilišta koje je nedavno rangirano kao 17. 
sveučilište na svijetu, ima puno smisla promovirati 
sudjelovanje zagrebačkih studenata u programima 
torontskog sveučilišta, te je predložen ‘champions’ 
pristup.  Predloženo je da ‘champion’ bude mladi 
hrvatski znanstvenik, profesor Igor Štagljar, koji već 
nekoliko godina radi na UoT.  Također je istaknuto da 
na području slavistike, naročito što se tiče hrvatskog 
programa, ‘best of breed’ praksa je na zagrebačkom 
sveučilištu i stoga je u principu prihvaćena ideja da se 
Zagreb angažira i pomogne obogatiti sadašnji program 
hrvatskih studija u Torontu, uz pomoć i podršku 
hrvatske zajednice u Torontu, odnosno AMCA-e 
Toronto. 

Na inicijativu rektora Bjeliša, predsjednik AMCA 
Toronto Nikola Demarin, sastao se sa dekanom 
filozofskog fakulteta Dr. Borasom, te voditeljem 
Hrvatskih sudija Dr. Ćuljkom i njihovim suradnicima, 
te ih upoznao sa Programom hrvatskih studija na 
Sveučilištu u Torontu. Tokom sastanka pokazana je 
spremnost da se pomogne obogatiti Program hrvatskih 
studija na UofT. Ovo je posebno važno, jer se u 
proteklom razdoblju praktički ukinula nastava na 

hrvatskom jeziku i pokušavalo se uvesti studiranje 
južnoslavenskog jezika, kulture i povijesti  (Bosna, 
Hrvatska, Srbija), što je za Hrvate u Kanadi i AMAC u 
Torontu bilo neprihvatljivo. Veliku zabrinutost je 
izazvao pokušaj da se hrvatski jezik i kultura trpaju na 

umjetni način u 
„Balkanski lonac“ za 
taljenje, kako je to u 
svome pismo upisao 
dr.Vladimir Bubrin. 

AMCA je spremno 
podržala inicijativu 
rektora Bjeliša i 

predložila 
obogaćivanje 

programa hrvatskih 
studija na UofT. 
Rektor Bjeliš je 

sudionicima 
inicijalnog sastanka na UofT iznio vrlo konkretne 
prijedloge za suradnju kojima podupire inicijative o 
zajedničkim projektima s IRB-om, te mogućnosti 
izrade doktorata u Torontu. Nadalje rektor je predložio 
i prihvaćanje tri studenta ili doktoranda iz Kanade na 
Hrvatskim studijima u Zagrebu. Predložio je i 
gostovanja profesora Sveučilišta u Zagrebu u Torontu 
koji bi pokrivali područje hrvatskog jezika, kulture, 
povijesti isl. u čemu bi potporu dala i AMCA Toronto. 
Podržana je i suradnja s prof. M. Vranićem u području 
endokrinologije. Predložen je i model financiranja ovih 
boravaka, te potpisivanje Ugovora o suradnji, koji bi 
bio potpisan u svibnju 2011., za vrijeme obilježavanja 
300 godina hrvatskog znanstvenika Ruđera Boškovića. 

Mislim da se iz izloženog može zaključiti da je za 
oživljavanje ove vrijedne inicijative bilo potrebno 
mnogo elemenata, a napose predanost specijalnog tima 
ljudi: prisutnost i dalekovidnost uglednog i donedavno 
najmlađeg profesora na University of Toronto, 
profesora Igora Štagljara; upornost i spremnost rektora 
Bjeliša, koji je odabrao ključni trenutak da podrži 
nastojanja i rad AMCA-e Toronto, te je predložio 
konkretne i ostvarive ciljeve za kolaboraciju dvaju 
sveučilišta; pragmatičnost veleposlanice RH u Ottawi 
Vesele Mrđen Korać na čiju inicijativu je organiziran 
sastanak s predstavnicima University of Toronto; te 
konačno postojanost AMCA-e Toronto, udruge koja je 
tokom proteklih 20 godina, svojim radom na promociji 
hrvatske kulture, te predstavljajući hrvatsku zajednicu, 
ostvarila značajnu reputaciju i ugled u kanadskoj 
zajednici, a napose na University of Toronto. 

 

Nikola Demarin 

Predsjednik AMCA Toronto 
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Franjo Antolić 

Tito Carnelutti 

Božidar Crnković 

Jakša Deletis 

Ante Guloznić 

Evica Kršinić 

Ljubo Kuntarić 

Cvjetko Kušt 

Kemal Nanić 

Aleksander Olujić 

Želimir Ročić 

Vasja Simić 

Svetomir Stare 

Zdravko Špehar 

Branko Vadlja 

AMAC Domus, PONOVNO U STUDENTSKIM KLUPAMA KAO 1945. GODINE
 

Alumni udruga Građevinskog fakulteta AMCA-FA 
započela je odmah nakon osnivanja okupljati jubilarne 
generacije svojih nekadašnjih studenata i to je redovito 
radila prvih pet godina svog postojanja kao poticaj 
nekadašnjim studentima da se međusobno povežu, 
druže te nastave sa takvim okupljanjima i u vlastitoj 
organizaciji. Ipak, povremeno udruga AMCA-FA 
organizira dio tih proslava na samom fakultetu za 
generacije koje iskažu za to posebnu želju.  

Zadnjih nekoliko godina sa zadovoljstvom se može 
uočiti da se okupljaju generacije bivših studenata koji 
su studirali još na Tehničkom ili AGG fakultetu. Tako 
se u subotu, 25. rujna 2010. godine na Građevinskom 
fakultetu okupila generacija bivših studenata, koji su se 
upisali na Tehnički fakultet - Građevinski odjel 1945. 
godine. 

Iako je od završetka studiranja na fakultetu iza svakog 
od jubilaraca i cijeli radni vijek, pokazali su se vrlo 
vitalnim i vrlo zainteresiranim za sve novine koje 
danas karakteriziraju fakultet na kojem su stekli 
diplome. Iako je na listi jubilaraca bilo upisano 39 
imena, na proslavu je došlo 17 kolega iz Zagreba, 
Splita, Opatije, Dubrovnika, Varaždina, ali i iz 
Švicarske. Među njima je bila samo jedna kolegica 
gospođa Evica Kršinić, kojoj su kolege cijelo vrijeme 
iskazivali posebnu pažnju.   

Uvažene kolege je u ime fakulteta pozdravio prodekan 
prof. dr. sc. Neven Kuspilić, a u ime udruge AMCA-
FA predsjednik prof. dr. sc. Ivica Džeba. Nakon 
slavljeničkih govora i prisjećanja na preminule kolege 
iz svoje generacije, bivši studenti su se informirali o 
novim nastavnim planovima i programima kao i o 
promjenama u sustavu visokog obrazovanja. Potom su 
se svi zajedno družili uz piće u jednoj od novijih 
suvremeno opremljenih učionica u kojoj se više ne 
koristi bijela kreda na zelenoj ploči, kao što je to bilo 
uobičajeno u vrijeme njihovog studiranja.  

Poslije je bio organiziran posjet Zavodu za tehničku 
mehaniku prolazeći dobro poznatim hodnicima, koji 
danas izgledaju ipak drugačije. U laboratoriju ih je 
tajnik udruge prof. dr. sc. Joško Krolo upoznao sa 
najsuvremenijom opremom kojom je opremljen 
laboratorij te ih je upoznao s mogućnostima vrlo 
složenih ispitivanja. Prof. Krolo je kolegama pokazao i 
dio uređaja, koji su još uvijek u funkciji, a koje je 
nabavio prof. Timošenko za svog kratkog boravka u 
Zagrebu oko 1920. godine i s kojim su se i oni sami 
tokom studija vjerojatno služili.  

Nakon zajedničkog fotografiranja ispred zgrade 
fakulteta, slavljenici su nastavili zajedničko druženje 
na ručku u jednom zagrebačkom restoranu. Bio je 
planiran za sutradan i izlet na Plitvička jezera. 
 
Prof. dr. sc. Ivica Džeba, predsjednik AMCA-FA

 

 
Jubilarci na stepenicama na ulazu u zgradu AGG fakulteta  
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XXIX. Skok preko kože i djelovanje Udruge SRETNO! na RGN fakultetu 

 

Udruga SRETNO! je udruga sadašnjih i bivših 
studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Udruga se prvenstveno bavi 
promocijom struke (rudarska, geološka, naftna), te 
organizacijom ceremonijala "Skok preko kože" - 
specifične brucošijade RGN fakulteta na kojoj se 
obavlja svečani prijem brucoša u časni rudarski stalež. 
Ta se svečanost odvija svake druge godine povodom 
blagdana sv. Barbare. Tako je i tijekom ove akademske 
godine 4. prosinca 2010. godine održan 29. Skok preko 
kože.  

 

Prvi Skok na Sveučilištu u Zagrebu održan je 1939. 
godine, prilikom osnutka Odjela za rudarstvo i 
metalurgiju na tadašnjem Tehnološkom fakultetu. Od 
tada pa do 2010. godine ova je tradicija prekinuta samo 
dva puta: tijekom drugog svjetskog rata te tijekom 
domovinskog rata. Na inicijativu prof. dr. sc. Slavka 
Vujeca osnovana je 1996. godine Udruga SRETNO te 
je zahvaljujući entuzijazmu djelatnika RGN fakulteta 
obnovljena i tradicija održavanja Skoka preko kože.  

Skok preko kože datira od prvih početaka rudarenja. 
Mladi rudari primani su u  rudarski stalež skakanjem 
preko okna čime su simbolično dokazivali svoju 
neustrašivost i fizičku spremnost za naporan rudarski 
poziv. Kasnije je skok preko okna zamijenjen skokom 
preko kože, koju su rudari nosili kao pregaču prilikom 
spuštanja u rudnike. Na svim europskim rudarskim 
školama ovaj običaj gaji se i danas, a u gradovima 
poput Pribrama u Češkoj ili Leobena u Austriji čitav 
grad sudjeluje u prigodnim običajima i ceremonijalu.  

 

Svaka struka i fakultet ponose se svojim značajem i 
dosezima današnjice, ali i svojom poviješću i 
tradicijom. RGN fakultet ističe se na našem Sveučilištu 
bogatom, maštovitom i svakodnevno prisutnom 
tradicijom i običajima. Svi koji su završili ovaj fakultet 
mogu s ponosom reći da se bave jednim od najstarijih 
zanimanja, da imaju svoju zaštitnicu sv. Barbaru i da 
ih stalno prati pozdrav "Sretno!". Naše struke imaju 
svoju himnu, svoj grb i svoj stijeg, a studenti imaju 
jedinstvenu brucošijadu "Skok preko kože" gdje na 
simboličan način ulaze u časni rudarski stalež.  Naše 
su boje crna i zelena. Sv. Barbara zaštitnica je od 
groma i ognja, a rudare štiti od opasnih podzemnih 
plinova i eksplozivnih sredstava.  

Na ovogodišnjem Skoku preko kože, u rudarski je 
stalež primljeno 16 brucoša. Manifestacije je održana 
pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike 
Hrvatske, dr. sc. Ive Josipovića. Na ceremonijalu su 
pored studenata i profesora RGN fakulteta bili prisutni 
brojni uzvanici:  rektor zagrebačkog sveučilišta prof. 
dr. Aleksa Bjeliš, prorektori prof. dr. sc. Blaženka 
Divjak, prof. dr. sc. Melita Kovačević i prof. dr. sc. 
Bojan Baletić, dekani Građevinskog,  Prehrambeno-
biotehnološkog, Agronomskog fakulteta i Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije, sudionici 
okruglog stola „Beyond the Crisis: Funding Research 
Universities in Economic Recession“ koja se upravo 
tih dana odvijala na našem Sveučilištu, kao i 
predstavnici brojnih tvrtki koji se bave ovom važnom 
gospodarskom djelatnošću. 

Studentima, koji su odabrali RGN fakulteta i 
prepoznali značaj struka koje se na njemu njeguju, 
prenose se kroz nastavni proces kao i aktivnosti putem 
Udruge SRETNO i drugih studentskih udruga 
vrijednosti poput marljivosti, odvažnosti, 
druželjubivosti, zajedništva i kolegijalnosti, te ljubav 
prema struci.  
 

Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić,  
dekanica RGNF-a
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Svečano otvorenje Alumni kluba FERa 

U petak 3. prosinca 2010. godine na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, održana je 
svečanost povodom službenog otvorenja Alumni kluba 
FER-a. Otvorenju su prisustvovali ugledni uzvanici iz 
sveučilišnih i gospodarskih krugova, među kojima su 
bili predsjednica Saveza AMAC udruga Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. Helena Jasna Mencer, predsjednik 
Uprave KONČAR-ELEKTRIONDUSTRIJE Darinko 
Bago i drugi. Tom prilikom goste su pozdravili dekan 
Fakulteta prof. dr. Nedjeljko Perić i predsjednik 
AMAC Alumni FERa prof. dr. Neven Mijat. 

Prostor koji je namijenjen djelovanju Alumni kluba 
nalazi se u kongresnome dijelu FERa i obuhvaća Crnu 
vijećnicu s pomočnim prostorijama. Opremljen je 
zahvaljujući naporima mnogih volontera i članova 
predsjedništva AMAC Alumni FER udruge, te 
financijskoj potpori Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva. Namijenjen je članovima AMAC Alumni 
FER udruge, njihovim prijateljima i poslovnim 
partnerima. Zamišljen je kao mjesto okupljanja bivših 
studenata ETF-a i FER-a, gdje će provesti ugodne 
trenutke prilikom svake posjete Fakultetu. Alumni 
udruga FERa, koja je formirana u siječnju 2000. 
godine kao slijednik Zajednice diplomiranih inženjera 

Elektrotehničkoga fakulteta u Zagrebu, utemeljene 
1992. godine, osnovana je s ciljem poticanja i 
održavanja veze s bivšim studentima, pokretanja 
njihove suradnje sa Sveučilištem i Fakultetom u cilju 
obostrane koristi. Osnivanje Alumni kluba, koji je 
ujedno i prvi takav klub u nas, jedan je od rezultata 
njezina djelovanja. Osim za druženja, prostor Kluba je 
namijenjen organiziranju akcija udruge AMAC 
Alumni FER, za razna predavanja i prezentacije, 
koncerte, manje dramske predstave, privremeni ili 
trajni postav umjetnina, manje domjenke uz promocije 
i prezentacije i drugo. Planira se osigurati primjerke 
domaćih i stranih dnevnih i tjednih listova, kao i 
stručno popularnu literaturu, koja će biti na 
raspolaganju posjetiteljima. 

 Svaki član Amac Alumni FER udruge dobio je 
člansku "smart-karticu", koja omogućava članovima i 
njihovim gostima ili prijateljima ulaz u Klub i 
korištenje usluga klubskoga kafea. Alumni klub je 
otvoren svakog radnog dana od 10 do 18 sati. 
 

Prof. dr. sc. Neven Mijat, 
 predsjednik AMAC-FER

 
 

  
 
 

GODIŠNJE OBILJEŽAVANJE RADA AMACIZ-a 

Iz rada AMACIZ-a, Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija  

AMACIZ, najstarija alumni udruga na Sveučilištu u 
Zagrebu, održala je 4. ožujka svoju godišnju skupštinu, 
iza koje su održana i druga događanja kojima se 
prezentiraju aktivnosti članova Društva.  Otvorena je 
izložba slika Likovne sekcije AMACIZ-a, održan je 
jubilarni koncert Akademskog zbora „Vladimir 
Prelog“, te tradicionalni godišnji izlet, ovaj puta u 
Pazin. Sve su ove manifestacije bile iznimno dobro 
posjećene – oko 100 članova bilo je na otvorenju 
izložbe slika, oko 400 posjetitelja bilo je na koncertu, a 

bilo je 120 sudionika izleta. Uz stručno-znanstvene 
kolokvije (12), redovito izlaženje Glasnika AMACIZ-a 
(2 puta godišnje) i rad Sportske sekcije, sve su to 
pokazatelji vrlo dobrog rada AMACIZ-a. Obzirom na 
jubilej, koncert zbora je detaljnije opisan u posebnom 
članku koji slijedi. 

 Predsjednik AMACIZ-a 

Dr. sc. Antun Glasnović, red. prof.  
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Svečano obilježena 20. obljetnica Akademskoga zbora Vladimir Prelog 

Svečanim koncertom u Hrvatskom glazbenom zavodu 
održanim 5. ožujka 2011. obilježena je dvadeseta 
obljetnica djelovanja Akademskoga zbora „Vladimir 
Prelog“.  Zbor je utemeljen 14. veljače 1991. kao prva 
sekcija Društva diplomiranih inženjera i prijatelja 
Kemijsko-tehnološkoga studija (Almae  matris alumni 
chemicae ingeniariae zagrabiensis, AMACIZ) i pod 
imenom Chemicae ingeniariae alumni svojim 
amaterskim, humanitarnim i umjetničkim djelovanjem 
pronosio alumni filozofiju unutar Sveučilišta u 
Zagrebu, diljem Hrvatske i izvan nje.  

Naš prvi učitelj Vinko Glasnović uvodio nas je u 
ljepotu zborskoga pjevanja sigurnom rukom i 
dugogodišnjim iskustvom. Prvi smo na zagrebačkom 
sveučilištu  zapjevali na promocijama i zadržali taj 
običaj do danas. U ratnom smo ozračju svoj bunt 
protiv agresije izražavali pjevajući budnice i 
rodoljubne pjesme, a na božićnim koncertima pjevajući 
molili za pobjedu dobra nad zlom. Pjevanjem na 
znanstvenim skupovima, crkvama u Zagrebu i okolici, 
te sudjelovanjem u popularnim emisijama HTV-a 
pronosili smo svoj zanos i ljubav prema glazbi. Svojim 
smo se nastupom u Koncertnoj dvorani Vatroslava 
Lisinskog u povodu obilježavanja 75. obljetnice 
tehničkih fakulteta u Hrvatskoj (1994.) predstavili 
akademskoj zajednici. Iste godine Zbor je prvi puta 
prešao granice Hrvatske, gostujući u Švedskoj na poziv 
tamošnjega AMAC-a.  

Profesor Zdravko Vitković preuzima palicu 1995. i 
svojom ljubavlju prema hrvatskim skladateljima 
obogaćuje repertoar Zbora mnogim skladbama koje 
smo pjevali s oduševljenjem. S njim smo proslavili 
svoju 5. i 10. obljetnicu, on nas je potaknuo na 
sudjelovanje na natjecanjima hrvatskih amaterskih 
zborova kako bismo u velikoj konkurenciji potvrdili 
svoju vrijednost. Da smo postali jedan od najboljih 
amaterskih zborova u Hrvatskoj dokazali smo trima 
osvojenim srebrnim medaljama (1997., 1998., 1999.), 
a ponosimo se i dvjema nagradama Društva hrvatskih 
skladatelja za najbolju interpretaciju hrvatskih skladbi. 
Glas o Zboru pronio se i izvan Domovine, pa su 
uslijedila gostovanja u Budimpešti, Rimu, Gradišću i 
Parizu.  

Potkraj 2001. vođenje Zbora preuzima mlada 
muzikologinja Iva Juras koja svojom upornošću  i 
stručnošću postupno postiže vrlo visoku glasovnu 
spremu pjevača, pa Zbor postaje spremniji za izvedbu 
zahtjevnih sakralnih i svjetovnih skladbi, stilski vrlo 
široka raspona.  

 
 

Zbor je Odlukom Skupštine Društva 2004. u čast 
našega nobelovca - koji je kao  nastavnik i znanstvenik 
1935.- 41. djelovao na Kemijsko-tehnološkom studiju - 
promijenio ime u Akademski zbor Vladimir Prelog.  
Ponoseći Prelogovo ime Zbor je 2002. na velikom 
međunarodnom natjecanju zborova Mundi cantat 
superior u Olomoucu (Češka Republika) osvojio 
srebrnu medalju, što mu je dalo nov polet i svijest da je 
konkurentan i na međunarodnoj razini.  Nastavlja s 
gostovanjima i sudjelovanjem na smotrama u 
Hrvatskoj, a 2006. proslavlja  15. obljetnicu svoga 
djelovanja i obilježava 100. obljetnicu rođenja 
Vladimira Preloga svečanim koncertima kojima je 
dokazao sa da s pravom nosi ime velikana naše 
znanosti. Uspostavlja prekograničnu suradnju s s 
muškim pjevačkim zborom Rogaška (Slovenija) te 
sudjelovanjem na Festivalu zborova Cantate Adriatica 
u San Marinu i Regionalnom festivalu zborova u 
Bosanskoj Krupi (BiH). Brončana diploma na 12. 
Međunarodnom natjecanju zborova u Budimpešti 
2009. bila je još jedan veliki uspjeh na međunarodnoj 
sceni.  

Dvadeseta je obljetnica Zbora bila prilika da se 
dokumentarnim filmom redatelja Tihonija Brčića  Zov 
glazbe  s nostalgijom i ponosom prisjetimo naših 
početaka i uspona, a knjižicom 20 godina djelovanja 
1991.- 2011. urednika Krunoslava Kovačevića 
podsjetimo na uspjehe Zbora u proteklih pet godina, na 
impozantan broj pjevača te na oko više od 200 stilski i 
kulturološki različitih skladbi koje svjedoče o 
osobnosti i sklonostima dirigenata, ali i vremenu u 
kojemu je Zbor niknuo i razvio se do današnje razine. 
Obje su edicije predstavljene na Godišnjoj skupštini 
AMACIZ-a kada je predsjednik Društva Antun 
Glasnović podijelio zahvalnice i priznanja 
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utemeljiteljima i podupirateljima Zbora te zaslužnim 
pjevačima. 

Na kraju kratkoga prikaza dvadesetgodišnjega 
djelovanja Zbora, vraćam se nakratko  na  Svečani 
koncert u HGZ-u koji je oduševio uzvanike i publiku i 
koji je, prema mnogim reakcijama svojim pomno 
odabranim i izvrsno uvježbanim repertoarom pod 
palicom svestrane Ive Juras postigao nadprosječnu 
kvalitetu izvedbe. U svečanost su publiku uveli pjevači 
zbora Chemicae ingeniariae alumni koji su nastupili 
1991. na prvome dobrotvornome koncertu u HGZ-u. 

Vođeni Markom Rogošićem - tada jednim od 
najmlađih pjevača, danas sveučilišnim profesorom i 
istaknutim glazbenikom- koji je na pjevače prenio svoj 
zanos, Seniori  su s oduševljenjem  i žarom otpjevali 
svoju dionicu.  

Krunoslav Kovačević, sadašnji predsjednik Zbora 
pozvao je članove ostalih alumni udruga da se 
priključe Zboru, što bi u idućim godinama  moglo 
rezultirati jedinstvenim i reprezentativnim zborom 
AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu. 

Marija Kaštelan-Macan 

 

 
 
 
 
 

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu Almae Matris Alumni Croaticae Facultas Studiorum commeatus AMAC – FSC 

AMAC-FSC Ogranak Split utemeljen je 2004. godine 
kao jedini ogranak udruge AMAC-FSC s ciljem da se 
kroz organizaciju predavanja, tribina, okruglih stolova 
i provedbu projekata iz područja prometa promiče 
prometna kultura, stručna i znanstvena misao, te da se 
pronađu optimalna rješenja za prisutne probleme u 
prometnoj struci. Ogranak broji 140 članova, 
organiziran je po prometnim granama s pripadajućim 
koordinatorima za cestovni, željeznički, pomorski, 
poštanski i telekomunikacijski promet.  

U redovitima aktivnostima Ogranak surađuje sa svim 
relevantnim čimbenicima vezanim za promet u gradu 
Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji (MUP, AK 
Split, Grad Split, Županijski odbor za sigurnost). 
Nadalje, Ogranak Split AMAC FSC-a član je 
Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS) i radovi 
članova Ogranka nalaze se u Zborniku 100 godina 
ZUIS-a izdanom 2010. godine. 

U organizaciji Ogranka do sada je održano desetak 
javnih tribina, poput Sigurnost pomorskog prometa u 

splitskom akvatoriju (2009.), Održivost javno 
prometnih površina i stupanj sigurnosti u prometu 
(Dubrovnik 2009.), Predstavljanje novog zakona o 
sigurnosti na cestama (2008.), Sigurnost djece u 
okruženju Osnovne škole Marjan i Spinut (2009.), 
Strategija prometnog razvitka splitske konurbacije 
(2011.)... 

Nakon niza uspješno provedenih aktivnost Ogranak 
ove godine posebnu pozornost posvećuje djeci 
sudionicima u prometu. Najvažnija zadaća koja će se 
provoditi tijekom 2011. godine je edukacija 
predškolske i školske djece za sigurno sudjelovanje u 
prometu. Projekt „Dijete u prometu“ provodi se u 
suradnji sa AK Split, PU splitsko dalmatinskom i 
Odborom za sigurnost Županije splitsko-dalmatinske. 

Također, u suradnji s Odborom za sigurnost Županije 
splitsko dalmatinske izrađena je Studija o uporabi 
prometne signalizacije u zonama škola koja je u 
funkciji podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa 
djece i svih sudionika u prometu. 
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50 godina Tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu  

20 godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

 

Povodom obilježavanja 50 godina Tekstilnog studija 
na Sveučilištu u Zagrebu, te 20 godina Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, (u daljnjem tekstu Fakultet),  u 
tjednu od  24. do 30. siječnja 2011., Fakultet je vrlo 
svečano  i radno obilježio ove velike obljetnice.  

Proslavu ovih velikih obljetnica otvorio je dekan 
Fakulteta, prof. dr. sc. Darko, prigodnim govorom o 
TTF-u, danas i sutra.   

Počeci tekstilnog studija sežu u daleke 60-te godine 20. 
stoljeća, kad je nekoliko entuzijasta vođenih eruditom, 
profesorom Mladenom Žerdikom, podarilo temelje 
razvoja studija teksilstva u Hrvatskoj. Ovaj studij je 
započeo radom na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, 
jakom potporom nastavnika i Uprave ovog fakulteta, 
do njegova potpuna osamostaljenja. Međusobna 
pripadnost ovih dvaju fakulteta traje i danas u vidu 
individualne suradnje, zajedničkih projekata i drugih 
vidova suradnje. Najbolji je primjer izvrsna suradnja 

na razini udruga alumni, tako su udruge AMACIZ  i 
AMCA TTF u relaciji sestrinskih udruga. 

Na Fakultetu danas djeluje 25 redovitih profesora, 14 
izvanrednih profesora, 11 docenata, 47 znanstvenih 
asistenata te12 predavača.  Ukupan broj studenata je  
oko 1200. 

U zadnjem desetljeću, u okviru razvojne strategije 
fakulteta, ostvareno je značajno povećanje fakultetskog 
prostora, realizirana je nabavka suvremene kapitalne 
opreme, kakvu nemaju mnogi fakulteti u Europi. 
Fakultet se brže od mnogih drugih uključio u ulozi 
koordinatora i partnera projekata u okviru Europskih 
programa, FP7, kao i u programe mobilnosti, do sada 
već ostvarena za dolazeće i odlazeće studente i 
nastavnike.  

U luksuznoj i bogatoj, za ovu prigodu, objavljenoj 
Monografiji Tekstilno-tehnološkog fakulteta, dekan 
prof. Darko Ujević, je u uvodnim riječima naglasio da 
je Fakultet danas jedna od vodećih visokoobrazovnih 
ustanova u Europi u području tekstilstva, s visokim 
uspjesima u znanstvenoj djelatnosti, poglavito u 
europskim okvirnim i drugim međunarodnim 
programima. Fakultet je član renomiranih udruženja, s 
kojima surađuje i ostvaruje zapažene rezultate.  
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Trodnevna proslava započela je 24. siječnja 2011. 
godine Danom otvorenih vrata Fakulteta. U okviru 
programa  događanja, održao se  veći broj usmenih 
izlaganja, s tematikom budućeg razvoja studija na 
Sveučilištu te na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 
prezentacijom mobilnosti te novih projekata na 
Fakultetu, dodjela Dekanovih nagrada najboljim 
studentima, otvorenja novih funkcionalnih  prostora i 
laboratorija, te mozaik Sv. Pavla, duhovnog zaštitnika 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta.. 

Svojom nazoćnošću, više je hrvatskih auotoriteta, 
predstavnika industrije i državnih ustanova, te 
nastavnika i studenata  uveličalo ova događanja.   

Centralna poslava povodom 50 godina Tekstilnog 
studija na Sveučilištu u Zagrebu i 20 godina Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, obilježena je svečanom 
akademijom na Dan Fakulteta, 25. siječnja 2011. 
godine, u muzeju Mimara, kojoj je nazočio Predsjednik 
Hrvatske, prof. dr. sc. Ivo Josipović. Značajan i 
dojmljiv je bio kulturno-umjetnički program studenata 
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu te studenata 
Akademije dramskih umjetnosti, za čiju predstavu su 
kostimografiju osmislili studenti TTF-a.  

 

Zaslužnim umirovljenicima i nastavnicima Fakulteta, 
Dakan je tada uručio posebne povelje i medalje s likom 
svetog Pavla. Uz brojna događanja promoviran je i 
film o Fakultetu, te održana modna revija pod nazivom 
„Kotka“& Marin Sovar. 

 

 
Trećeg dana, 26. siječnja 2011. slijedilo je 4. 
međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje 
TEKSTILNA ZNANOST I GOSPODARSTVO 
(TZG2011), koje se održava u sklopu obilježavanja 
dana fakulteta, u suorganizaciji Znanstvenog vijeća za 
Tehnološki razvoj HAZU, te Akademije tehničkih 
znanosti Hrvatske. 

Ovo savjetovanje je u prvom redu namijenjeno 
gospodarstvenicima, te njihovom čvršćom 
povezanošću s Tekstilno-tehnološkim fakultetom. 
Ulogu izvrsnog katalizatora u tome ima udruga AMCA 
TTF, čija je misija poticanje i uspostava veza i 
suradnje matičnog fakulteta s tekstilnim ustanovama i 
tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu. Novost 
ovogodišnjeg Savjetovanja sadržana je upoznavanju 
gospodarskih subjekata s mogućnostima modnog 
dizajna u društvenoj komunikaciji pod motom: Dizajn 
– novi društveni identitet. 

 
Predavanje u ovom području održao je svjetski poznati 
teoretičar dizajna, prof. Clemens Thornquist iz 
University of Boros (Švedska). Ovo predavanje je 
ukazalo  na mogućnost razvoja hrvatskog tekstilnog i 
odjevnog gospodarstva temeljenog na razvoju modnog 
dizajna kao novog kreativnog identiteta. Strani autori 
radova na TZG 2011 bili su iz SAD, Koreje, Švedske, 
Austrije, Rumunjske, Slovenije,  Srbije i Bosne i 
Hercegovine. 

  A. M. Grancarić, D. Ujević 
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PREDSTAVLJAMO USPJEŠNE ČLANOVE AMAC-a 
 

Prof. dr. sc. Marko Rogošić - znanstvenik, nastavnik i glazbeni umjetnik 

U ovom broju Glasnika predstavljamo mladog 
znanstvenika i glazbenog umjetnika, prof. dr. sc. 
Marka Rogošića (42), člana AMCIZ-a, najstarije 
alumni organizacije Sveučilišta u Zagrebu., čiji je i 
sam član punih 20 godina. Osim iznimno uspješne i 
brze znanstvene i nastavne karijere na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, Marko 
Rogošić dio svojih sposobnosti izražava kroz glazbu, 
kao pjevač u zborovima, klapama, te kao voditelj, 
glazbeni pedagog i skladatelj. 

Marko Rogošić je rođen 9. 
ožujka 1969. u Splitu. Srednju 
kemijsku školu završio je u 
Omišu 1986.g., kada upisuje 
Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. Nakon diplomiranja, 
1991., zapošljava se na Zavodu 
za fizikalnu kemiju istog 

fakulteta, prvo kao mladi istraživač na projektu 
"Funkcionalni monomeri i polimeri", a od studenoga 
1996. g. kao znanstveni novak na projektu "Novi 
materijali za posebne namjene". 1994. g. magistrirao, a 
1998. g. doktorirao s disertacijom pod naslovom 
"Istraživanja mješljivosti kopolimera stirena i 
akrilonitrila" iz znanstvenog područja Tehničke 
znanosti, disciplina Kemijsko inženjerstvo, pod 
menstorstvom prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer. 1999. 
godine izabran za docenta, 2004. za izvanrednog, a 
2009. za redovitoga profesora Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, kao 
nositelj kolegija Kemijsko inženjerska termodinamika, 
odnosno Termodinamika realnih sistema na 
preddiplomskom studiju. Bavi se uglavnom 
istraživanjima iz područja fizikalne kemije polimera, 
polimernog reakcijskog inženjerstva i 
kemijskoinženjerske termodinamike. Kao autor i 
koautor objavio je 40-ak izvornih znanstvenih radova, 
50-ak kongresnih priopćenja, bio je mentor i/ili 
neposredni voditelj 25 diplomskih i završnih radova, 
dva magistarska rada i jedne disertacije, autor je dvaju 
stručnih radova i desetak stručnih projekata. Bio je 
član ili predsjednik znanstvenog ili programskog 
odbora 10-ak znanstvenih i stručnih skupova. Dobitnik 
je Svibanjske nagrade Sveučilišta u Zagrebu 1990., 
dvaju priznanja Hrvatskog društva kemijskih inženjera 

i tehnologa te Nagrade „Franjo Hanaman“ Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije 2009. Intenzivno 
radi na popularizaciji struke, autor je brojnih tekstova o 
matičnom fakultetu, urednik Glasnika AMACIZ od 
2007., član brojnih povjerenstava na Fakultetu, 
predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju u dvama 
mandatima. 

 

Usporedo sa znanstvenom, razvija i intenzivnu 
amatersku i profesionalnu glazbenu djelatnost. Djeluje 
u raznorodnim ansamblima i zborovima (Ansambl 
narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, MPZ 
KUD INA, Akademski zbor Chemice Ingeniariae 
Alumni, HPD Slavulj iz Petrinje, Kantaduri), muškim 
(Mareta, Jelsa, Nostalgija) i ženskim klapama 
(Cesarice, Dišpet, Gričanke, Ćakulone) kao zborist 
(klapaš), solist, voditelj, asistent dirigenta, predsjednik 
društva ili pak povremeni stručni suradnik. Sa 
različitim sastavima osvaja nagrade na Festivalu 
dalmatinskih klapa u Omišu i Natjecanju pjevačkih 
zborova u Zagrebu. Nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu 
(Austrija, Belgija, BiH, Češka, Danska, Francuska, 
Italija, Japan, Kanada, Njemačka, Poljska, Slovačka, 
Slovenija, Švedska, Švicarska) oko 300 cjelovečernjih 
koncerata). Snima za radio, TV i diskografiju (oko 350 
snimaka, 20 kompaktnih diskova). Dobitnik je četiri 
diskografske nagrade „Porin“ kao pjevač klape 
Nostalgija te jednoga „Porina“ kao glazbeni producent 
albuma „Cesarice 3“ s klapom Cesarice. Pojavljuje se i 
kao obrađivač 30-ak narodnih napjeva za dalmatinske 
klape. 

Prof. dr. sc. Antun Glasnović, predsjednik 
AMACIZ-a 
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Ante Kostelić, proslavljeni svjetski skijaški trener 

Neke od najvećih uspjeha hrvatskoga sporta, slobodno 
možemo kazati, kao autor potpisuje Ante Kostelić, 
najpoznatije hrvatsko ime na svijetu među trenerima 
skijanja. Osoba koja je svoj život podredila vrhunskom 
sportu i stvaranju, u prvom redu, vrhunskih sportaša a 
onda i vrhunskih sportskih rezultata. Već od rane 
mladosti bavio se brojnim sportovima kao što su 
rukomet, skijanje i plivanje a okušao se i u 
automobilizmu. Ipak, najviše se bavio rukometom. 
Tijekom šezdesetih igrao je za RK Polet, RK Mladost, 
RK Zagreb i za francuski klub ASHC "Cannes". Bio je 
i član skijaškog kluba "Rade Končar" i plivačkog kluba 
"Mladost". Od tadašnjih sportskih uspjeha potrebno je 
istaknuti činjenicu da je sa rukometnim klubom Zagreb 
osvojio i naslov prvaka tadašnje Jugoslavije. Jedan je 
od najzaslužnijih pojedinaca za plasman francuskog 
kluba ASHC "Cannes" iz treće u prvu francusku ligu. 
Zanimljivost vezana za taj period je da je na jednoj 
utakmici treće lige postigao sva 24 pogotka za svoju 
ekipu. Trenerskim pozivom u rukometu počinje se 
baviti sredinom sedamdesetih godina i sve do početka 
devedesetih trenira različite muške i ženske rukometne 
ekipe. Imao je specifičan i osebujan pristup treningu te 
je nerijetko zbog toga bio u lošim odnosima sa 
vlasnicima klubova i upravljačkim strukturama. Nakon 
loših iskustava u rukometu odlučuje se za trenerski 
poziv u skijanju. Bio je trener skijaških klubova 
Zagreb i Medveščak. Usput je trenirao i Ivicu i Janicu. 
Kasnije se to pokazalo kao pun pogodak. U jednom 
intervjuu izjavio je "…često me pitaju: Kako si ti znao 
da ćeš biti najbolji? Ja imam 16 dnevnika u kojima se 
nalaze svi planovi i programi u kojima su svi treninzi. 
U 1992. godini ja sam znao da ćemo mi od 2001. 
godine pa nadalje biti najbolji na svijetu. Ne drugi ni 
treći, nego najbolji itd. Mene su htjeli smijeniti kada su 
Janica i Ivica bili u dobi od 15-ak godina. Ali se nisam 
dao smijeniti jer sam ja tada imao svoju privatnu ekipu 
iz koje me nitko ne može potjerati…Da su me tada 
smijenili, ne bi bilo ovih rezultata jer bi netko zabrljao 
program zbog toga što ga nije zamislio niti realizirao 
do tada." Ovaj izvadak iz intervjua s Antom 
Kostelićem u časopisu Kondicijski trening koji je 
napravljen 2004. godine daje potpuni smisao prvoj 
rečenici ovoga kratkog predstavljanja.  

Obranom diplomskog rada "Kondicijska priprema 
Ivice i Janice Kostelić tijekom sportske karijere" Ante 
Kostelić stekao je titulu diplomiranog profesora 
kineziologije. Studij je upisao još davne 1959. godine 
na tadašnjoj Visokoj školi za fizičku kulturu, sve ispite 
položio je u roku, ali do 2005. godine nije formalno 
diplomirao. Tijekom studija je bio jedan od boljih 
studenata, a naročito interesantna je činjenica da su 
brojni Kostelićevi kolege iz studijskih dana, u trenutku 
kada je on diplomirao, već odavno bili profesori na 
Kineziološkom fakultetu, i to pred mirovinom. 
Nerijetko je isticao kako je sva temeljna znanja koja je 
koristio u pripremi Ivice i Janice stekao na 
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ta su 
mu znanja poslužila za nadgradnju u specifičnoj 
pripremi u skijanju i bila su osnova za ispoljavanje 
njegovih kreativnih trenerskih kapaciteta.  

Ante Kostelić je povodom proslave 50. obljetnice 
postojanja i rada Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu promoviran u počasnog trenera predavača na 
Odjelu za izobrazbu trenera pri Kineziološkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.   

I za kraj prikazat ćemo još jedan mali dio intervjua iz 
2004. godine koji zorno prikazuje što je to što Antu 
Kostelića motivira i gura prema uspjehu "…U našem 
sportu ti postoji jedna stvar koja je stvarna, a to je 
ljubav prema tom sportu. Mi se u krajnjem slučaju 
time ne bavimo zbog rezultata. Oni (Ivica i Janica, 
op.a.) toliko vole taj boravak na snijegu da nekada 
znaju odvoziti i laganiju vožnju da ne bi slučajno pali 
jer to automatski znači i odlazak s tog mjesta…". 

Kineziološki fakultet 

Dario Škegro, prof. 

 


