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Pismo Predsjedništva pred skupštinu Saveza AMAC društava
Savez Almae Matris Alumni Croaticae (AMAC/AMCA)
društava Sveučilišta u Zagrebu, u skladu sa svojom
vizijom i misijom, usmjerio je rad na potpori osnivanju
novih udruga bivših studenata i prijatelja svih sastavnica
Sveučilišta u Zagrebu.
Aktivnosti oko organiziranja bivših studenata nemaju u
nas tradiciju, dok je ona, uglavnom na anglosaksonskim
sveučilištima, prisutna već dva stoljeća.
Ipak, već više desetljeća postoje spontana povezivanja akademskih građana koji su diplomirali na našim sveučilištima.
Prisutne su u nas stručne udruge i pripadajući savezi,
poput Saveza inženjera i tehničara - HIS (s 27 udruga,
od Hrvatskog agronomskog društva do najnovijeg, CROLAB-a) te Hrvatskog liječničkog zbora, koji uglavnom
djeluju na stručnom planu. Njima, međutim, nedostaje njegovanje drugih vrijednosti o kojima brine alumni udruga.
Na Sveučilištu u Zagrebu udruga bivših studenata i prijatelja osnovana je 19. listopada 1989. godine, dakle prije više od dvadeset godina. Tadašnji rektor, prof. dr. sc.
Zvonimir Šeparović, koji je veliku brigu u svom mandatu
posvetio obilježavanju 320. obljetnice osnutka Sveučilišta
u Zagrebu (1669.-1989.), založio se i za osnivanje Društva
bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu koje
je na Dan Sveučilišta – Dies academicus, 19. listopada
1989. dobilo svoj danas prepoznatljiv naziv Almae Matris
Alumni Croaticae ili s pravilnijim redoslijedom riječi Almae Matris Croaticae Alumni, pa se stoga jedna uz drugu
rabe dvije kratice AMAC i AMCA. Alma mater (majka
hraniteljica ili odgojiteljica) sinonim je za sveučilište,
koje svojim alumnima (alumnus, -a,-um, a. koji prima
hranu, dakle hranjenik ili štićenik) uz struku daje i pogled
na svijet, red vrijednosti te moralne i duhovne vrednote.
Prof. Šeparović je kasnije kao ministar vanjskih poslova
Republike Hrvatske, od članova alumni udruga u inozemstvu imao veliku potporu u radu naše diplomacije, što već
i u nazivu govori o tome da u toj službi posao obavljaju
intelektualci s diplomom, a ne nagrađeni politički podobnici.
U svijetu, posebice u kolijevci alumni udruga, u Engleskoj, te državama Sjeverne Amerike, alumni pokret ima
dugu tradiciju. Ove udruge pomažu probitku sveučilišta na
kojem su diplomirali, posebice putem svojih afirmiranih
članova. Pitat ćete se koji bi bio motiv stručnjaka diplomiranih na nekom sveučilištu da se angažiraju za probitak
svoje bivše škole? Uz poštovanje i zahvalnost školi u kojoj su proveli najljepše dane svoje mladosti, stekli visoku

naobrazbu, mnoge prijatelje i životni poziv, u tamošnjim
društvima posve je razvidan vrlo praktični razlog. Naime,
u svijetu nije svejedno na kojem ste sveučilištu diplomirali
jer se ona svake godine rangiraju. U oštroj konkurenciji,
diploma stečena na visoko rangiranom sveučilištu predstavlja ozbiljnu, nekad i presudnu ulogu pri prijavi za dobro plaćeno mjesto ili visoku poziciju u upravljanju, politici i biznisu. Bivšim studentima stoga je itekako stalo da
njihovo sveučilište zadrži visoku razinu i, ako je moguće,
da je ona stalno u porastu, kako bi mogli s ponosom reći
da imaju diplomu stečenu npr. na Yale-u, Harward-u, McGill-u, Bologni, Padovi, Heidelberg-u ili nekom drugom
uglednom sveučilištu, znajući da će im to otvoriti vrata
prijavi za posao, projekt ili poduzetnički poduhvat.
Kod nas još nismo svjesni takvih mehanizama jer još
živimo u nametnutoj utopiji da su svi jednaki i da je isticanje (elitizam) ideološki neprihvatljivo. Ubrzo ćemo
se, međutim, naći u jedinstvenom europskom prostoru,
u kojem će naši alumni biti vrlo brzo surovo osviješteni
činjenicom da njihovo sveučilište nije više prvo i najbolje,
nego da će se prednost dati mnogima koji dolaze sa svjetski afirmiranih i s bivšim studentima dobro povezanih
sveučilišta. Stoga mislimo da je već posljednji trenutak da
poradimo na svim mehanizmima koji našem sveučilištu
mogu pomoći u jednom segmentu puta prema izvrsnosti.
Rad u alumni udrugama u nas, za sada je volonterski, i zato ga obavljaju ljudi koji teže izvrsnosti, svjesni
važnosti uloge ovih udruga, kao i važnosti promocije svojeg sveučilišta, u Hrvatskoj i u svijetu.
Tim više držimo da danas treba širiti aktivnosti na
Sveučilištu i angažirati na njima što više sudionika, kako
bi se postigli bolji rezultati u našim glavnim zadaćama,
stvaranju kvalitetnih stručnjaka u znanstveno-istraživačkoj
edukaciji. Bivši studenti mogu nam pomoći na mnogo
načina, od povezivanja sa svjetskim centrima izvrsnosti
u kojima nalazimo značajan broj naših studenata, do realizacije zajedničkih projekata te pribavljanja značajnih
sredstava za redovite i izvanredne aktivnosti sveučilišta.
Vjerujemo da će ova Skupština barem djelomično razviti
svijest o važnosti i nužnosti njegovanja alumni ideje, kao
i potaknuti osnivanje novih udruga te jačanje alumni aktivnosti na cijelom Sveučilištu.
Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava
Sveučilišta u Zagrebu
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Poštovane čitateljice i čitatelji, dragi AMAC-ovci. Pred
Vama je drugi ovogodišnji Glasnik Saveza društava bivših
studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, koji donosi
brojne obavijesti o aktivnostima pri Sveučilištu u Zagrebu i
Savezu društava AMAC.
Obveza nam je još jednom zahvaliti dosadašnjoj dragoj suradnici prof. Ireni Štopfer, koja broji svoje prve umirovljeničke
dane, na njenom zalaganju i radu pri Svezu AMAC društava
u proteklom razdoblju. Naravno, želimo joj dobro zdravlje
i nadamo se da će i nadalje ostati aktivna alumna našega
sveučilišta.
Na prvoj je stranici, kao što ste već sigurno zamijetili, pismo Predsjedništva, kao poticaj za razvoj i širenje alumni
ideje, odnosno za povećanje broja AMAC društava pri
Sveučilištu u Zagrebu. Slijede naglasci s tri održane sjednice
Predsjedništva Saveza društava AMAC, koje su održane nakon izlaženja prethodnog broja Glasnika.
Ovaj broj Glasnika izlazi neposredno nakon redovite
godišnje Skupštine Saveza, koja je održana 4. studenoga
2011. godine, tako da je Skupština dominantna tema ovog
broja. Obuhvaćene su sve zanimljivosti sa Skupštine,
počevši od pozdrava rektora prof. Bjeliša, preko inicijatora osnutka alumni organizacije na Sveučilištu, prof. dr. sc.
Zvonimira Šeparovića i prof. dr. sc. Branka Kunsta, predsjednika prvog alumni društva na Sveučilištu (AMACIZ,
1990.). Nadalje, ukratko su iznesena izlaganja predstavnika
pojedinih AMAC udruga, kao i ona koja su u pisanom obliku predstavljena u prigodnoj knjižici.
Ovaj Glasnik sadrži i izvještaj o dodjeli počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mladenu Vraniću,
donosi popis novoizabranih profesora emeritusa, kao i
popis nagrađenika Državnom nagradom za znanost s našega
Sveučilišta.
U dijelu Glasnika In memoriam prisjetili smo se gospođe
Ane Ružičke, istaknute djelatnice na Rektoratu zadužene za
međunarodnu suradnju, koja nas je nedavno napustila.
U stalnoj rubrici „Uspješni alumni“ predstavljeni su gospođa
Zdravka Knežević i gosp. Ivo Usmiani, oboje članovi
AMAC-a i uspješni gospodarstvenici.
U nadi da nam tijekom 2011. godine nije promaknula niti
jedna bitna informacija, pozivamo Vas da nam javite kratke
vijesti ili obavijesti iz Vaših sredina, koje ćemo objaviti u
idućem broju Glasnika, ili na web-stranici Sveučilišta u Zagrebu.
ŽELIMO VAM SRETAN BOŽIĆ I USPJEŠNU 2012.
GODINU !
Članovi uredništva Helena Jasna Mencer, Mario Šafran i
Krunoslav Kovačević

Osnivač i nakladnik: Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, HR–10002 Zagreb, Croatia; URL: www.unizg.hr, •UREDNIŠTVO:
Helena Jasna Mencer, glavna urednica (hjmencer@unizg.hr), Kruno Kovačević i Mario Šafran, izvršni urednici, Štefica CerjanStefanović, Ana Marija Grancarić, Mladen Jonke, Edi Maletić, Ante Padjen, Uroš Peruško, Nino Sydney, Zvonko Šošić, Siniša
Radulović, grafički urednik •Ured AMAC-a pri Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu: Paula Pavletić, prof., p.p. 407, HR-10002 Zagreb,
amac@unizg.hr; telefon: +385(0)1 456 42 55 •Izlazi dva puta godišnje i šalje se besplatno članovima društava AMAC/AMCA.
•Tisak: Sveučilišna tiskara, Zagreb.
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Iz rada Predsjedništva AMAC-Saveza
Nakon tiskanja prethodnog broja Glasnika, održane su tri sjednice Predsjedništva, s kojih donosimo naglaske:

1. lipnja 2011.
- Potrebno je nastaviti aktivnosti oko osnivanja novih AMAC
udruga i poticati na aktivniji rad neaktivnih udruga.
- Predsjedništvo je informirano o tijeku osnivanja Zaklade
Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata.
- Potrebno je ispitati mogućnosti financiranja AMAC- SuZg:
kroz proračun Sveučilišta (2012.), iz sredstava buduće Zaklade, organiziranjem donatorske večere, ili iz drugih izvora,
budući da Savez AMAC društava nema svojih izvornih sredstava. Rješenje tražiti u dogovoru s prof. Vesnom Vašiček,
prorektoricom za poslovanje.
- Potrebno je ispitati mogućnost dodjeljivanja ECTS bodova
za provedene alumni aktivnosti i djelovanje u radu AMAC
udruga ili društava.
- Predsjednica H. J. Mencer je izvijestila o posjeti g. Milivoja Mikija Pavletića, predsjednika AMAC-Midwest i o
mogućnosti zajedničkih projekata ili programa.
- Iznesena je i informacija o započetoj suradnji AMCA Toronto, Sveučilišta u Torontu, AMCA SuZg i Sveučilišta u
Zagrebu, Hrvatski studiji.
- Započeta je inicijativa za organiziranje Skupštine AMAC
Saveza ove jeseni i Sabora AMAC-a tijekom 2012. godine.
- Načelno su dogovorene teme za sljedeći broj Glasnika
AMAC-a koji treba izići do kraja 2011.
21. rujna 2011.
- Predsjedništvo je obaviješteno o osnivanju Zaklade Sveučilišta
u Zagrebu. U Vijeće Zaklade imenovani su: prof. dr. sc. Aleksa
Bjeliš, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Helena Jasna
Mencer, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Tvrtko Andrija Mursalo i student Danko Relić. Trenutna sredstva Zaklade iznose
približno milijun kuna, a cilj je namaknuti 50 milijuna kuna.
- Dodatna sredstva za Zakladu pokušat će se namaknuti raznim
aktivnostima (npr. organizacijom donatorske večere), kojima
bi se promovirala novoosnovana Zaklada i prikupljala sredstva za ostvarivanje njenih ciljeva. Planira se predavanje prof.
dr. sc. Gojka Bežovana s Pravnog fakulteta o zakladama, donatorstvu i filantropiji.
- Startao je alumni projekt Hrvatskih studija „Ustrojavanje
studijskog modula Hrvatski jezik i kultura“ na Odjelu za
slavenske jezike Sveučilišta u Torontu. Potpisan je memorandum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta
u Torontu. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak
s Hrvatskih studija, a kontakt osoba je gospodin Nikola Demarin, AMAC Toronto.
- Skupština Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu
održat će se 4. studenoga 2011. u sklopu Tjedna Sveučilišta u
Zagrebu. Na Skupštinu će se pozvati svi čelnici sastavnica i
predsjednici/koordinatori AMAC društava na sastavnicama.
Radi pripreme Skupštine, zatražit će se da predsjedavajući
AMAC-a pošalju izvješća o radu društva do 20. listopada
2011. Tijekom Skupštine treba potaknuti osnivanje AMAC
društava na sastavnicama na kojima ona još ne postoje i
potaknuti na djelovanje postojeća, ali neaktivna AMAC
društva/udruge.
- Potrebno je organizirati sastanak prof. dr. sc. H. J. Mencer i

dr. sc. M. Šafrana kao predstavnika Predsjedništva AMACa s prorektoricom prof. dr. sc. Blaženkom Divjak radi dogovora oko priznavanja ECTS bodova za alumni aktivnosti.
- U proračunu Sveučilišta u Zagrebu ne postoji stavka za poslovanje Ureda za AMAC i alumni aktivnosti. Predsjednica
će o toj temi razgovarati s prorektoricom za poslovanje prof.
dr. sc. Vesnom Vašiček i pokušati ishodovati prihvaćanje te
stavke u proračun Sveučilišta za 2012. godinu.
- Predsjednica Saveza prof. dr. sc. H. J. Mencer uputit će pismo
g. Milivoju Mikiju Pavletiću, predsjedniku AMAC-Midwesta, vezano uz najavljeno okupljanje AMAC udruga iz
cijeloga svijeta koje će se održati 2012. godine u Chicagu, a
kojim će iskazati interes Saveza AMAC društava Sveučilišta
u Zagrebu za sudjelovanjem.
- U Statutu je potrebno promijeniti naziv Sabor u Skupština,
koja se održava na kraju svake godine i okuplja predstavnike
Saveza AMAC-a SuZg. Naziv Sabor odnosi se na okupljanje
svih udruga iz AMAC-Domus i AMAC-Mundusa, a održava
se svake 4 godine.
- Detaljnije su dogovorene teme i autori članaka za sljedeći
broj Glasnika, 14 (19).
26. listopada 2011.
- Predsjedništvo je obaviješteno da su na natječaju Zaklade
Adris odobrena dva projekta Sveučilišta u Zagrebu vezano uz alumne: projekt prof. dr. sc. Zvonimira Čuljka s
Hrvatskih studija: Ustrojavanje modula: Hrvatski jezik i kultura na Sveučilištu u Torontu i projekt prof. dr. sc. Zrinke
Jelaske u ime Centra za hrvatski jezik i kulturu za financiranje opremanja medijske učionice za e-učenje hrvatskog
jezika kao stranog jezika. Oba projekta su pripremljena uz
podršku Saveza AMAC-a i suradnju s AMCA Toronto,
posebice s gospodinom Nikolom Demarinom i Sveučilištem
u Torontu, s kojim je potpisan Sporazum o suradnji.
- Najavljena je dodjela počasnog doktorata našem uvaženom
alumnu s istog Sveučilišta, prof. dr. sc. Mladenu Vraniću,
istoga dana kada se održava Skupština AMAC društava, 4.
studenoga 2011.
- Predsjednica je izvijestila kako je uputila pismo gospodinu
M. Pavletiću, predsjedniku AMAC Midwest-a, te između
ostalog, potvrdila naš interes za sudjelovanjem na skupu u
Chicagu 2012. godine.
- Definiran je detaljan program Skupštine AMAC-a, redoslijed
govornika, način i trajanje prezentacija, priprema prigodne
knjižice s izvještajima AMAC-društava (detalji o održanoj
Skupštini nalaze se u ovom broju Glasnika).
- Odlučeno je da će se nagrada najzaslužnijem alumnu, nazvana „Žarko Dolinar“, dodijeliti na prvom sljedećem Saboru
na kojem će se sastati i AMAC Domus i AMAC Mundus.
Prethodno je potrebno definirati sve kriterije za dodjelu nagrade.
- Definirane su dodatne teme za sljedeći broj Glasnika Saveza AMAC društava SuZg. Predloženo je da sastavnice koje
nemaju organizirano vlastito tiskanje Glasnika sa svojim
temama sudjeluju u sadržaju Glasnika AMAC-a i sufinanciraju njegovo tiskanje. Moguće je organizirati da gosturednik svakog broja bude predstavnik jedne AMAC udruge
našeg Sveučilišta.
Uredništvo
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AKTUALNOSTI SA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU IZMEĐU DVA BROJA GLASNIKA
31. svibnja 2011. – u Hrvatskom glazbenom zavodu održao
se 1. susret pjevačkih zborova fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Inicijator i organizator Susreta je Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i pjevački zbor Fakulteta Concordia
discors. Prvi susret pjevačkih zborova fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu održao se pod pokroviteljstvom rektora prof. dr.
sc. Alekse Bjeliša.
U programu svečanog koncerta u Hrvatskom glazbenom
zavodu sudjelovalo je sedam zborova i jedna klapa sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, i to Akademski zbor Društva
inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija Vladimir Prelog, Mješoviti zbor Instituta za crkvenu glazbu Albe
Vidaković Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Pjevački zbor
Pravnoga fakulteta Capella juris, Klapa Agronomskoga
fakulteta Falkuša, Pjevački zbor studenata Medicinskoga
fakulteta Lege artis, Zbor veterinara Veterinarskoga fakulteta, Zbor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Akademski
zbor Filozofskoga fakulteta Concordia discors.
Na programu koncerta su bili francuski skladatelji te skladbe iz hrvatske klapske i zborske tradicije, duhovne pjesme i
skladbe na hrvatske narodne tekstove.

Bjelišem.
Svečanosti su uz rektora Bjeliša, prorektore, dekane i
prodekane te bivše rektore Sveučilišta u Zagrebu, svečanoj
promociji nazočili predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Grada Zagreba i drugih uvaženih institucija.
Novim doktorima znanosti na svečanosti su uz diplome
uručene i posebno izrađene doktorske medalje te knjiga
doktora znanosti koja sadrži sažetak doktorskih disertacija
pristupnika. Svečanost promocije započela je hrvatskom
himnom nakon koje se novim doktorima znanosti, njihovim
obiteljima te ostalim uzvanicima i gostima obratio rektor.
Nakon što su kandidati izgovorili tekst prisege, a rektor ih
proglasio doktorima znanosti, promovirani pristupnici prebacili su kičanku na akademskim kapama na desnu stranu
čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje.
13. srpnja 2011. - dodijeljene su diplome drugoj generaciji studenata diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu i
Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije. Diplome
su studentima dodijelili rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. sc. Aleksa Bjeliš i profesor Daniel Hagege sa Sveučilišta
u Orléansu, jedan od koordinatora ovog studijskog programa. Svečanosti dodjele nazočili su dekan Prirodoslovnomatematičkog fakulteta SuZg prof. dr. sc. Amir Hamzić,
dekan Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta SuZg prof.
dr. sc. Davor Ježek te veleposlanik Francuske Republike u
Republici Hrvatskoj Nj. E. Jerome Pasquier. U ime promoviranih studenata, prisutnima na svečanosti obratila se Ivana
Stražić.

17. lipnja 2011. – na svečanosti koja se održala na Fakultetu
elektrotehnike i računarstva rektor Aleksa Bjeliš dodijelio
je studentima Sveučilišta u Zagrebu Rektorove nagrade za
akad. god. 2010./2011.
Od 187 predloženih radova za Rektorovu nagradu nagrađeno
je njih 93, dok je za posebnu Rektorovu nagradu predloženo
25 radova, a nagrađeno njih 14.
Prigodom svečane dodjele nagrada na Fakultetu elektrotehnike i računarstva organizirana je i izložba nagrađenih
radova (plakata).
3. srpnja 2011. - u Hrvatskom narodnom kazalištu su
održane dvije svečane promocije novih doktora znanosti tijekom kojih je rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš promovirao
391 novog doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Kandidati, odjeveni u svečane odore (toge) i akademske
kape, u povorci su krenuli od zgrade Sveučilišta u Zagrebu
do HNK, a nekoliko minuta kasnije istim je putem krenula i
povorka prorektora i dekana predvođena rektorom Aleksom

14. srpnja 2011. - u auli Rektorata svečano su dodijeljene
stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu za akademsku
godinu 2010./2011. Najuspješnijim studentima stipendije je
dodijelio rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš u nazočnosti prorektorice za studente i studije prof. dr. sc. Blaženke Divjak
te dekana fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu.
U ime dobitnika stipendija prisutnima se obratio student
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marko Stilinović.
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U svrhu poticanja izvrsnosti, Sveučilište u Zagrebu svake
godine dodjeljuje 100 stipendija svojim najboljim studentima.
Na ovogodišnji natječaj pristiglo je 305 prijava studenata iz
svih znanstveno-nastavnih i umjetničkih područja, pri čemu
su svi prijavljeni kandidati udovoljavali iskazanim uvjetima.
Stipendija Sveučilišta u Zagrebu iznosi 800 kuna mjesečno.
22. rujna 2011. - u Pragu je održano svečano otkrivanje
spomen ploče s portretom velikoga hrvatskog znanstvenika
Andrije Mohorovičića. Ploča je postavljena u samom centru
Praga, na reprezentativnom mjestu u kompleksu Klementinuma gdje je bilo Karlovo sveučilište na kojem je Mohorovičić
studirao od 1875. do 1878. Danas se tamo nalazi Češka nacionalna knjižnica. Na inicijativu znanstvenika s Geofizičkog
odsjeka PMF-a, ploču povodom stote obljetnice otkrića
Mohorovičićevog diskontinuiteta postavili su Sveučilište
u Zagrebu, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatski
geološki institut, Češka nacionalna knjižnica i Hrvatskočeško društvo. Ceremoniji u Pragu nazočili su predsjednik
Hrvatskog sabora g. Luka Bebić, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i prorektor prof. dr. sc. Bojan Baletić, dr. Lukaš Babka, ravnatelj Slavenske knjižnice
pri Češkoj nacionalnoj knjižnici, dekan Prirodoslovnomatematičkog fakulteta prof. dr. sc. Amir Hamzić te
predstavnici Karlovog sveučilišta u Pragu i Geofizičkog
odsjeka PMF-a. Spomen ploču i Mohorovičićev portret u
bronci izradio je češki umjetnik g. Martin Zet. Postavljanjem spomen ploče u Pragu A. Mohorovičić će se zasluženo
pridružiti malobrojnim velikanima hrvatske znanosti kojima je u inozemstvu na javnom mjestu podignut spomenik.

25. rujna 2011. - u povodu početka nove, 343. akademske
godine, u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je tradicionalna
Sveučilišna vrtna zabava. Kao i prethodnih godina, ovom
događanju nazočili su predstavnici akademske zajednice,
ugledni gosti i uzvanici.
Sveučilišnu vrtnu zabavu otvorio je rektor prof. dr. sc. Aleksa
Bjeliš, a pozdravne riječi su uputili i voditeljica Botaničkog
vrta mr. sc. Bisrerka Juretić, dekan PMF-a prof. dr. sc. Amir
Hamzić, dekan Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Davor
Romić te Luka Bebić, predsjednik Hrvatskog sabora. U
glazbenom dijelu programa sudjelovao je kvartet saksofo-
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na Street Sax Quartet. U okviru događanja, gosti su mogli
razgledati izložbu “Čudesna šuma” koja je u Botaničkome
vrtu postavljena u povodu UN-ove Međunarodne godine
šuma.
13. – 15. listopada 2011. - Smotra Sveučilišta u Zagrebu,
koja se svake godine održava s ciljem informiranja studenata o mogućnostima studiranja te upisima na fakultete i
akademije, održana je u prostorima Studentskog centra u
Zagrebu.
Bogat program ovogodišnje Smotre bio je sastavljen od
različitih aktivnosti koje će budućim studentima pomoći u
donošenju konačne odluke o izboru fakulteta i studijskog programa na kojem će nastaviti svoje obrazovanje. Uz različite
programske sadržaje, od prezentacija pojedinih sastavnica
Sveučilišta u Zagrebu, različitih tribina i panel-diskusija,
raznovrsnog kulturno-umjetničkog i sportskog programa te
aktivnosti koje sudionici pripremaju na svojim izložbenim
prostorima, progam Smotre ove je godine bio dodatno
obogaćen oraganiziranjem posebnih radionica tijekom kojih će posjetitelji dobiti upute kako uspješno učiti za ispite.

Na Smotri koja se održala po šesnaesti puta, uz sastavnice
Sveučilišta u Zagrebu (njih 33), predstavila su se i pojedina
veleučilišta i samostalne visoke škole.
U okviru Smotre Sveučilišta u Zagrebu ove se godine predstavilo i 24 šangajskih sveučilišta na temelju ostvarene suradnje Sveučilišta u Zagrebu i grada Šangaja. Uz aktivnosti
na izložbenim prostorima, šangajska sveučilišta posjetitelje
su informirali o različitim programima stipendiranja, studijskim programima koji se izvode na pojedinim sveučilištima
te uvjetima studiranja u Šangaju.
Smotru je otvorio rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc.
Aleksa Bjeliš, a svečanosti su prisustvovali predstavnici
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Grada Zagreba te predstavnici pokrovitelja Smotre Vlade Republike
Hrvatske i Hrvatskog sabora, veleposlanik Narodne Republike Kine u Hrvatskoj Nj. E. Shen Zhifei, prorektori, dekani
i prodekani fakulteta i akademija, kao i ostali visoki gosti i
uzvanici.
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27. listopada 2011. – Izvještajna sjednica Senata, vijeća
područja, Sveučilišnog savjeta i Rektorskog kolegija u širem
sastavu Sveučilišta u Zagrebu tijekom kojeg su rektor prof.
dr. sc. Aleksa Bjeliš i prorektori izvijestili o radu Sveučiilšta
u Zagrebu održana je u znanstveno-sveučilišnom kampusu
Borongaj.
Uprava Sveučilišta je sustavno prikazala konkretne činjenice
te rad i odluke sveučilišnih tijela, kao i analitički sagledala
ključna otvorena pitanja, preokupacije i dileme s kojima se
Sveučilište, posebno njegovo aktualno čelništvo, trenutačno
suočava.
3. – 6. studenoga 2011. – Tjedan Sveučilišta u Zagrebu
3. studenoga 2011. – obilježen je Dan Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišna delegacija je u 9 sati na groblju Mirogoj
položila vijence u spomen na preminule profesore i studente
Sveučilišta u Zagrebu. Svečana sjednica Senata započela je
pozdravnim govorima visokih uzvanika, a zatim je izlaganje održao prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u
Zagrebu.
Svečanosti su nazočili predsjednik RH prof. dr. sc. Ivo
Josipović, predsjednica Vlade Jadranka Kosor, ministar
znanosti obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuchs, predsjednica Ustavnog suda prof. dr. sc. Jasna Omejec, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić-Vukičević,
pomoćni biskup zagrebački msgr. Ivan Šaško, predsjednik
Gradske skupštine Boris Šprem, predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić, članovi Rektorskog zbora RH i ostali
uzvanici.

Svečanost je nastavljena dodjelom nagrada „Fran
Bošnjaković“ i „Andrija Mohorovičić“, uručivanjem
počasnog zvanja i titule professor emeritus te posebnih priznanja studentima, profesorima i suradnicima. U
umjetničkom dijelu programa sudjelovao je Leon Košavić,
student 2. godine pjevanja Muzičke akademije uz glasovirsku pratnju Lane Bradić, više umjetničke suradnice.
Profesori emeritusi:
1. dr. sc. Ferdo Bašić, redoviti profesor u mirovini Agronomskog fakulteta
2. dr. sc. Zoran Gomzi, redoviti profesor u mirovini Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
3. dr. sc. Mladen Machiedo, redoviti profesor u mirovini

Filozofskog fakulteta
4. dr. sc. Hrvoje Mazija, redoviti profesor u mirovini Veterinarskog fakulteta
5. dr. sc. Branko Novaković, redoviti profesor u mirovini
Fakulteta strojarstva i brodogradnje
6. akademik Stanko Popović, redoviti profesor u mirovini
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
7. dr. sc. Milenko Popović, redoviti profesor u mirovini
Filozofskog fakulteta
8. akademik Ivo Senjanović, redoviti profesor u mirovini
Fakulteta strojarstva i brodogradnje
9. dr. sc. Ivan Šošić, redoviti profesor u mirovini Ekonomskog fakulteta
10. dr. sc. Marijan Šunjić, bivši rektor i redoviti profesor u
mirovini Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
11. dr. sc. Janko Tintor, redoviti profesor u mirovini Ekonomskog fakulteta
12. dr. sc. Ivo Trinajstić, redoviti profesor u mirovini
Šumarskog fakulteta
13. dr. sc. Slavko Vujec, redoviti profesor u mirovini
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
14. dr. sc. Vjeran Zuppa, redoviti profesor u mirovini Akademije dramske umjetnosti
15. dr. sc. Miroslav Žugaj, redoviti profesor u mirovini
Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu
U ime professora emeritusa prigodnim govorom zahvalio se
dr. sc. Mladen Machiedo, redoviti profesor u mirovini Filozofskog fakulteta.
Posebna priznanja povodom Dana Sveučilišta rektor je
dodijelio:
Sandri Kučina Softić, voditeljici Ureda/Centra za e-učenje,
za uspješan i motivirani rad na razvoju i sustavnoj primjeni
e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu;
Marku Banušiću, studentu Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izniman doprinos radu
Odbora za upravljanje kvalitetom te za promociju Sveučilišta
u Zagrebu;
Goranu Juriću, studentu Muzičke akademije Sveučilišta u
Zagrebu, za iznimne uspjehe i iskorak na međunarodnom
planu;
Vici Buljanoviću, studentu Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za sudjelovanje u nizu volonterskih akcija humanitarnoga karaktera;
Maji Hornung, studentici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, za iniciranje, organiziranje te
sudjelovanje u humanitarnim projektima i volonterskim
akcijama;
Branimiru Budetiću, studentu Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, u kategoriji studentskog sporta i
postignuća osoba s invaliditetom – za niz međunarodnih
odličja te za osvojeno 2. mjesto na Svjetskom prvenstvu u
petoboju 2011.;
Ivici Kosteliću, studentu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, za ukupnu pobjedu na FIS Svjetskom kupu u alpskom skijanju u sezoni 2010./2011.;
prof. dr. sc. Srđanu Novaku, redovitom profesoru
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uzvanika, dodijelio je počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu (doctor honoris causa) prof. dr. sc. Mladenu Vraniću
sa Sveučilišta u Torontu (Kanada) za iznimne doprinose
u istraživanju i liječenju šećerne bolesti, za suradnju sa
Sveučilištem u Zagrebu te za afirmaciju Sveučilišta u Zagrebu u međunarodnoj akademskoj i istraživačkoj zajednici.
U povodu dodjele počasnog doktorata prof. dr. sc. Mladen
Vranić održao je u auli Sveučilišta u Zagrebu predavanje
pod nazivom Odisej između Scile i Haribde: kroz oluju
metabolizma ugljikohidrata i dijabetesa - mehanizmi koji
sprečavaju dijabetes kroz tjelovježbu i stres koje je okupilo
brojne goste iz akademske zajednice kao i goste iz stručne
javnosti.
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
za uspostavu sveučilišnog Centra za istraživanje, razvoj i
transfer tehnologije te za promicanje suradnje Sveučilišta u
Zagrebu s gospodarstvom;
prof. dr. sc. Vesni Tomašić, redovitoj profesorici Fakulteta
za kemijsko inženjerstvo i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu, za unaprjeđenje i promicanje kvalitete doktorske izobrazbe;
mr. sc. Niki Vidoviću, ravnatelju Studentskog centra
Sveučilišta u Zagrebu, za unaprjeđenje studentskog standarda te uspješnu realizaciju izgradnje smještajnih paviljona u studentskom naselju „Stjepan Radić“ u 2010.;
Nataši Rajković, pomoćnici ravnatelja za kulturu Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, za uspješan projekt „Kultura promjene“ Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu.

4. studenoga 2011. – održana je Skupština AMAC društava
Sveučilišta u Zagrebu o kojoj je cjelovit tekst dan u nastavku glasnika.
6. studenoga 2011. - Sveučilište u Zagrebu je tijekom dviju
svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu promoviralo
369 novih doktora znanosti.
25. i 27. studenoga 2011. - Muzička akademija je prigodnom svečanošću te predstavljanjem publikacije „90 godina
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu“ u Hrvatskom
glazbenom zavodu 25. studenoga obilježila 90 godina svojeg postojanja.
U sklopu proslave, u nedjelju 27. studenoga navečer održana
je sveučilišna izvedba opere Carmen, glasovitoga francuskoga skladatelja Georgesa Bizeta.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu posthumno je dodijelio
posebno priznanje Ani Ružički za dugogodišnji predani rad
voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju i za promicanje
međunarodne suradnje na Sveučilištu u Zagrebu.
Ovom je prigodom uručena Zahvalnica zajednici hrvatskih
iseljenika Croatia Centre (Pty) Ltd. iz Južnoafričke Republike i njezinu predsjedniku gospodinu Anti Odaku te ostalim
dioničarima za velikodušnost i plemenitost koju su iskazali
svojom donacijom Zakladi Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata.
4. studenoga 2011. - rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.
sc. Aleksa Bjeliš, u nazočnosti prorektora, dekana te visokih
U prepunoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog tu
zahtjevnu predstavu zajednički je ostvarilo više od 300
studenata i nastavnika Sveučilišta u Zagrebu s ciljem
međusobne suradnje i postizanja izvrsnosti u umjetničkom
području.
Operu Carmen, pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka,
režiji Krešimira Dolenčića i produkciji Vitomire Lončar,
izveli su solisti, Zbor i Simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu, studenti Akademije likovnih umjetnosti
i Akademije dramske umjetnosti te studenti Tekstilnotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački
dječaci i Plesna škola Ane Maletić, a opera je i premijerno
izvedena večer ranije u okviru programa Lisinski subotom.
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Uz brojne studente koji su svojim angažmanom doprinijeli
izvanrednom uspjehu i kasnijim mnogobrojnim pohvalama
kritičara ističemo soliste Muzičke akademije prema likovima koje su utjelovili: Carmen - Jelena Kordić, Ivana Srbljan; Don Jose - Mario Bokun, Aljaž Farasin; Escamillo Matija Meić; Micaela - Nikolina Pinko, Nela Šarić; Zuniga
- Filip Sever; Morales - Leon Košavić, Teo Visintin; Frasquita - Ilijana Korać, Branka Pleština; Mercedes - Marta
Musap, Sonja Runje; Le Dancaire - Bože Jurić Pešić; Le
Remendado - Josip Čajko; Lillas Pastia - Ivan Bošnjak.
Nakon izvanredno uspješne subotnje i nedjeljne predstave,
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
čestitao je dekanima umjetničkih akademija i fakulteta koji
su sudjelovali u ovom studijskom projektu, na impresivnom
uspjehu njihovih studenata i nastavnika te im zahvalio za
sav uloženi trud: “Ove izvedbe još jedanput potvrđuju veliki ugled vaših studija u kojima se od prvog dana njeguju
poticajna atmosfera, entuzijazam i brzo i odvažno stjecanje
profesionalne razine umjetničkoga stvaralaštva. Sveučilište
u Zagrebu ponosno je što se hrvatskoj javnosti predstavilo
jednom ovako mladalačkom, svježom i angažiranom realizacijom scensko-glazbenoga djela visoke zahtjevnosti koja
nikoga nije ostavila ravnodušnim.”
Čestitkama se pridružio i ministar znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuchs koji je u pismu rektoru

svoje oduševljenje iskazao sljedećim riječima: „Ovaj nadasve duhovit i maštovit spektakl odgledao sam u dahu i
s oduševljenjem i iako laik, odgovorno tvrdim da je ovom
produkcijom postignut vrhunac studentskih umjetničkih
potencijala i postavljen nov, iznimno visok standard suvremenih medijskih postignuća.“
Uz predstavljanje studentskog stvaralaštva, izvedba je imala i donatorski karakter pa je prihod prikupljen od prodaje
ulaznica uplaćen u Zakladu Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata.

IN MEMORIAM
Ana Ružička, prof. (1948. - 2011.)
Nedavno, prerano i nenadano, otišla je na vječni
počinak
gospođa
Ana
Ružička, voditeljica Ureda
za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu.
Na Sveučilištu, u Uredu rektora, zaposlila se kao osobna
tajnica rektora (M. Šunjića
od 1993.-1998. pa B. Jerena
1998.-2002.), te postala
voditeljicom Ureda rektora. Na tom se poslu pokazala kao
neumorna suradnica, koja je svim zadacima pristupala krajnje odgovorno i stručno, promišljeno i pravodobno. Takav odnos očekivala je i od ostalih zaposlenika. Sa strane
Sveučilišta administrativno je vodila suradnju s regionalnim
sveučilišnim asocijacijama (Rektorski zbor RH), Europskom rektorskom konferencijom (prvo CRE zatim EUA),
Podunavskom i Alpe-Adria rektorskom konferencijom,
AMAC-om Domus i suradnju s AMAC-om Mundus, što
je uvelike pomoglo prepoznatljivosti Sveučilišta u Zagrebu
kao vodećeg sveučilišta u regiji. Na istom položaju gospođa
Ružička ostaje do 2002. kad Sveučilište dobiva organizaciju

europske rektorske konferencije u CAAS-u u Dubrovniku.
Taj je posao gospođa Ana tako uspješno odradila da su joj
vrata mnogih europskih sveučilišnih međunarodnih ureda
ostala otvorena. Od 2002. (mandat rektorice Mencer) postaje voditeljica Ureda za međunarodnu. suradnju Sveučilišta
u Zagrebu i na toj dužnosti ostaje do zadnjega dana. U tom
periodu na europskim (i svjetskim) sveučilištima dolazi do
velikih promjena: Bolonjski proces, mobilnost studenata i
nastavnika - ERASMUS proces, nastaju nove asocijacije,
u rad kojih se Ana uključuje (UNICA, IRO), te prijavljuje i
sudjeluje na nekoliko Tempus projekata.
Ana je pratila i razumjela sveučilišnu politiku, sugerirala
pravi smjer razvoja i samostalno donosila ispravne odluke u
svom resoru, nastojeći svojim radom pozitivno djelovati na
razvoj Sveučilišta u Zagrebu. Za sve što je učinila za naše
Sveučilište dugujemo joj veliku zahvalnost.
Poznavala sam Anu i prije nego što smo se 1993. susrele
u Rektoratu. Planine su bile mjesto gdje smo se upoznale.
Voljela je slušati glazbu i pohodila je koncerte klasične
glazbe. U prigodi raznih svetkovina u njenom je domu uvijek bilo puno prijetelja hvaleći njene specijalitete. Tužno je
da njene plave oči neće uživati u raskošnom vrtu, kojeg je
tek nedavno uzgojila. Miris lavande iz njenog vrta ispratio
ju je na vječni počinak.
Helena Jasna Mencer
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USPJEŠNI ALUMNI
prof. dr. sc. Mladen Vranić
Mladen Vranić rođen je
3. travnja 1930. godine u
Zagrebu, kao jedinac sin
u obitelji koja je bila pod
akademskim utjecajem oca
matematičara, sveučilišnog
profesora. Nakon prognanstva za vrijeme rata i
završene gimnazije, upisao
se na Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu,
gdje je kao student pokazivao znanstveni interes za
metabolizam ugljikohidrata
i dijabetes.
Nakon ljetnih istraživačkih iskustava u Zagrebu, Beču i
Amsterdamu te praktičnog rada za vrijeme pripravničkog
staža, odlučio se za karijeru istraživača fiziologa. Nastavio
je raditi u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta,
gdje je izradio disertaciju. Rezultati objavljeni u izvrsnom časopisu Diabetes predstavljali su bazu za kasnija
istraživanja u području šećerne bolesti. Godine 1963. dr.
Vranić je primio poziv od profesora Charlesa Besta suotkrivača inzulina i jednog od najpoznatijih fiziologa tog
doba da bude njegov postdoktorand u Sveučilištu u Torontu, gdje je nastavio istraživačku i nastavničku karijeru.
Na području istraživanja i liječenja dijabetesa postigao je
velike uspjehe i postao vodećim istraživačem u svijetu, a
njegove istraživačke metode i danas imaju veliki utjecaj na
istraživanje dijabetesa. Otkrio je rane i do tada nepoznate
biljege šećerne bolesti, prvi je opisao nova shvaćanja o ulozi
vježbe u fiziologiji i šećernoj bolesti. Istraživao je utjecaj
stresa na funkciju gušterače i odnose s hipotalamičkopituitarno-adrenalnom osi.

Profesor Vranić intenzivno je surađivao s mnogim
istraživačkim ustanovama i sveučilištima u svijetu, posebno s Institutom Karolinska u Stockholmu, Sveučilištem u
Oxfordu i Sveučilištem u Zagrebu. Trajno je surađivao s
prof. Škrabalom, zatim s prof. Metelkom u Klinici „Vuk
Vrhovac”, redoviti je sudionik hrvatskih dijabetoloških
sastanaka i kongresa, posljednjih godina predavač je na
medicinskom studiju na engleskom jeziku na Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Prof. dr. Mladen Vranić objavio je više od 280 znanstvenih
radova citiranih više od 8000 puta, bio je autor u 70 poglavlja u knjigama, a urednik 9 knjiga . Dobitnik je niza
prestižnih međunarodnih priznanja, uključujući najvažnija
priznanja za istraživanje dijabetesa Bantingove medalje,
Bestove Memorijalne nagrade i nagrade Albert Renold
za izobrazbu studenata i postdiplomaca koji su danas
voditelji u području istraživanja dijabetesa. Nedavno je
primio nagradu Canadian Diabetes Association’s Lifetime
Achievement. Također je primio nagradu Solomon A. Berson Distinguished Lectureship od Američkog društva za
fiziologiju i Mizuno Lectureship and Award iz Japana.
Godine 2009. u Montrealu je svečano uvršten u The Canadian Medical Hall of Fame / Kuću slavnih znanstvenika u području medicine. Njegove počasti uključuju Red
Kanade i Red Ontarija (Order of Canada i Order of Ontario). Počasni je doktor znanosti glasovitog Karolinska instituta u Stockholmu u Švedskoj i Sveučilišta u Torontu.
,Član je Kraljevskog koledža liječnika i kirurga Kanade ,
redoviti je član Kanadske akademije medicinskih znanosti,
član Kraljevskog društva Kanade, dopisni član Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za medicinske
znanosti te gostujući profesor sveučilišta u Genevi, Oxfordu i Zagrebu.
prof. dr. sc. Nada Čikeš
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Dodjeljene hrvatske državne nagrade za znanost za 2010. godinu
U sklopu svečane sjednice Hrvatskog sabora u povodu
Dana neovisnosti 7. listopada ove godine u sabornici su
dodijeljene državne nagrade za znanost, koje su hrvatskim
znanstvenicima, istraživačima i znanstvenim novacima
uručili ministar znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuchs i predsjednik Sabora Luka Bebić.
Državne nagrade za znanost dodjeljuju se za iznimno

važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za
proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja
u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Navodimo dobitnike sa Sveučilišta u Zagrebu, dok sve dobitnike
možete naći na stranici: http://public.mzos.hr/Default.
aspx?art=11388.

I. Nagradom za životno djelo nagrađeni su:
• u području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. PREDRAG KEROS, profesor emeritus Medicinskog fakulteta;
• u području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIR PRPIĆ, profesor emeritus Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađeni su:
• u području prirodnih znanosti:
prof. dr. sc. KRISTIAN VLAHOVIČEK, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,
prof. dr. sc. ZORAN VONDRAČEK, redoviti profesor u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
• u području biomedicinskih znanosti:
prof. dr. sc. ASJA ČELEBIĆ, redovita profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta,
prof. dr. sc. MARIJAN KLARICA, redoviti profesor Medicinskog fakulteta,
prof. dr. sc. NIVES PEĆINA-ŠLAUS, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta.
• u području tehničkih znanosti:
prof. dr. sc. VILKO ŽILJAK, redoviti profesor Grafičkog fakulteta,
prof. dr. sc. KLAUDIO PAP, izvanredni profesor Grafičkog fakulteta
dr. sc. IVANA ŽILJAK STANIMIROVIĆ, docentica Grafičkog fakulteta
dr. sc. JANA ŽILJAK VUJIĆ, docentica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
• u području biotehničkih znanosti:
prof. dr. sc. DRAŽENKA KOMES, izvanredna profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta
• u području društvenih znanosti:
prof. dr. sc. NEVEN HRVATIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta,
prof. dr. sc. MIRJANA KASAPOVIĆ, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta političkih znanosti
III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađen je:
• u području humanističkih znanosti:
akademik JOSIP BRATULIĆ, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta
IV. Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađeni su:
• u području prirodnih znanosti:
dr. sc. FILIP NAJMAN, znanstveni novak Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
• u području tehničkih znanosti:
dr. sc. VEDRAN PODOBNIK, znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Čestitamo svim dobitnicima!
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Održana godišnja Skupština AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu
U petak, 4. studenoga 2011. održana je godišnja Skupština
AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu. Skupštinom je
predsjedala prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu koja
je zahvalila svim prisutnima koji su se i ove godine okupili
u velikom broju. Predsjednicima i članovima postojećih
fakultetskih AMAC društava pridružili su se i rektor prof.
dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektorica za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ksenija Turković, dekani sastavnica i drugi
dragi prijatelji AMAC-a.

Nakon kratkog i srdačnog pozdrava rektora Bjeliša, koji je
i ovog puta svesrdno podržao alumni aktivnosti i govorio o
budućim planovima, obratio nam se naš uvaženi prof. emer.
dr. sc. Zvonimir Šeparović koji je dao kratki pregled rađanja
i razvoja alumni ideje na Sveučilištu u Zagrebu. Ideja se
stvarala tijekom posjeta stranim sveučilištima koja u svrhu
povezivanja, ali i primanja podrške i pomoći, njeguju poseban odnos sa svojim alumnima. Spominjući brojne naše
uvažene alumne u svijetu koji su poticali stvaranje AMACa na Sveučilištu u Zagrebu, prof. Šeparović je istaknuo
gospodina Žarka Dolinara kao inicijatora osnivanja AMAC
Mundusa. Treba istaknuti i značaj naših uvaženih alumnija
u svijetu koji su u to ratno vrijeme izuzetnim angažmanom
u svojim sredinama odigrali ključnu ulogu za priznavanje
Hrvatske. Uz uspješan nastavak aktivnosti, okupljanje što
većeg broja članova, prof. Šeparović je AMAC-u zaželio
da doprinese ugledu Sveučilišta na kojeg smo svi ponosni!
Na njegovo izlaganje, pričom o osnivanju prvog AMAC
društva na jednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
nadovezao se prof. dr. sc. Branko Kunst koji nam je
živopisno predstavio svoje motive i inicijative koje je poduzeo 1990. godine potičući osnivanje Društva kemijskih
inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija – AMACIZ na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije,
kojim je i osobno predsjedao punih deset godina. Podsjetio je kako se vrijeme osnivanja AMACIZ-a poklopilo s
obilježavanjem sedamdesete obljetnice Fakulteta. Istaknuo
je kako je FKIT-u bilo možda jednostavnije povezati se s
drugim fakultetima, budući da su na stručnom i znanstvenom planu surađivali s mnogima od njih. AMAC je zamišljen
kao jedan od načina da se ljudi ponovno povežu te su u tu

svrhu organizirane zajedničke aktivnosti iz kojih su se izrodile postojeće sekcije: zbor, planinari, likovna sekcija i dr.
Tada je i vrlo uspješno organiziran međugeneracijski susret kojom prilikom je upisano prvih 400 članova AMACa. Uz želje za uspješnim daljnjim radom svih AMAC
udruga na našem Sveučilištu istaknuo je nužnost jačanja
međufakultetskih veza!
Kratko izvješće o radu AMAC društava u protekloj godini na svojim fakultetima dali su redom: prof. dr. sc. Antun Glasnović u ime AMACIZ-a pri Fakultetu kemijskog
inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Ivica Džeba u ime
AMCA-FA pri Građevinskom fakultetu, izv. prof. Mario
Šafran u ime AMAC-FSC pri Fakultetu prometnih znanosti, prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić u ime AMAC-TTF pri
Tekstilno-tehnološkom fakultetu, prof. dr. sc. Neven Mijat
i mr. sc. Srećko Seljan u ime AMAC-FER pri Fakultetu
elektrotehnike i računarstva te dr. sc. Dario Škegro u ime
AMAC-KIF pri Kineziološkom fakultetu. Svoja su izvješća
o radu u prethodnoj godini, koja smo i objavili u prigodnoj
knjižici, za aktivna AMAC društva na Sveučilištu dostavili
su: prof. dr. sc. Zvonko Šošić za AMAMUZ pri Medicinskom fakultetu, dr. sc. Dubravka Pavišić Strache, doc. u m.
za AMA-FBF pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu,
prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić za Udrugu „Sretno“
pri Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, doc. dr. sc. Sandra Lovrenčić za AMAC-FOI pri Fakultetu organizacije i
informatike i prof. dr. sc. Zrinjka Stančić za našu najmlađu
udrugu AMCA-ERF pri Edukacijsko-rehabilitacijskom
fakultetu.

Tijekom vrlo zanimljivih izlaganja o aktivnostima svojih
alumni društava u protekloj godini, izvjestitelji su nas informirali o brojnim zanimljivim događanjima, od kojih sa
zadovoljstvom neke i ističemo.
Prof. Antun Glasnović informirao je o aktivnostima svih
sekcija Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko tehnološkog studija – AMACIZ, koje je u protekloj
godini nastavilo sa svojim brojnim aktivnostima, od kojih posebno ističemo proslavu 20. obljetnice Akademskog
zbora Vladimir Prelog, najstarije sekcije AMACIZ-a. Zbor
je prigodnim koncertom u Hrvatskom glazbenom zavodu
proslavio taj značajan datum, te svojim nastupima uveličao
i proslave prijateljskih alumni društava.
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a, koja je trajala nekoliko godina. Danas je članovima Udruge na raspolaganju vrlo ugodan i svrhovito uređen klupski
prostor koji je svečano otvoren u prosincu 2010. Svaki član
dobio je i prigodnu člansku identifikacijsku karticu, koja
omogućava pristup klubu i korištenje svih pogodnosti koje
namjeravaju u budućnosti uvesti, a kartica se dodjeljuje i
svim diplomiranim inženjerima odnosno magistrima struke
prilikom podjele diploma.

Prof. Ivica Džeba je ukratko predstavio povijest društva
AMCA-FA te istaknuo jednu od važnih uloga koju
predsjedništvo Udruge, kao centralna točka informiranja
tek diplomiranih inženjera, predstavlja na svojem matičnom
Građevinskom fakultetu. Drugim riječima, Udruga djeluje i
kao svojevrsni centar za upravljanje karijerama.

Izv. prof. Mario Šafran izvijestio je o aktivnostima udruge
AMAC-FSC koja aktivno sudjeluje u organizacijama i suorganizacijama znanstveno-stručnih savjetovanja, okruglih
stolova, javnih tribina i seminara iz područja prometa. Istaknuo je najvažniju i najdužu aktivnost Udruge vezano uz
osnivanje Komore inženjera prometa koja je u konačnici i
osnovana. Udruga nastavlja svoj rad u pogledu suradnje sa
Komorom, te pružanja pomoći i davanja informacija svojim
članovima te aktiviranju novih članova, promicanju struke i
Sveučilišta.
O radu AMAC-TTF izvijestila nas je prof. Ana Marija
Grancarić te istaknula kako je Udruga pored brojnih aktivnosti u kontinuitetu, u protekloj godini nastavila rad na
novim sadržajima, namijenjenim jačanju kohezije članova
i prijatelja AMCA TTF, te širenju filozofije AMCA, u
Hrvatskoj i inozemstvu. Posebno je istaknula postavljanje
stranice AMCA TTF na portalu Croatia World Network
(CROWN): http://www.croatia.org/crown/articles/ 10181
/1/The-Croatian-Textile-Alumni-Society-and-Friends--AMCA-TTF.html kao i pomoć koju Udruga neprestano
pruža studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Broj prijatelja Udruge stalno raste obogaćen članovima iz drugih
znanstvenih područja te iz glazbenih i umjetničkih krugova.
Prof. Neven Mijat i mr. sc. Srećko Seljan svakako
najvažnijom i najopsežnijom aktivnošću Udruge AMACFER smatraju organizaciju i formiranje Alumni kluba FER-

O radu našeg najmlađeg alumni društva na Sveučilištu Društva diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta informirao nas je tajnik
alumni društva, dr. sc. Dario Škegro. Od osnutka u lipnju
2010. godine održano je nekoliko sastanaka Upravnog odbora Udruge, pokrenuta je Internet stranica http://www.
alumni.kif.hr u okviru koje će se uklopiti i projekt pod nazivom Centar karijera, u suradnji sa Studentskim zborom
KIF-a održan je Dan otvorenih vrata na kojem je nastupilo i
nekoliko izlagača iz svijeta sporta, rekreacije i kineziologije
uopće te je uspostavljena baza podataka preko koje će se u
budućnosti plasirati niz važnih informacija o aktivnostima
ALUMNI-KIF udruge.
Iako nisu usmeno obrazložili svoje aktivnosti u protekloj
godini, i ostala AMAC društva su vrijedno radila na promicanju alumni ideje na Sveučilištu i u svijetu, kao što je i
vidljivo iz njihovih izvješća objavljenih u prigodnoj knjižici
Skupštine.
Izvješće o radu AMAMUZ-a, jednog od najstarijih AMAC
društava koje djeluje pri Medicinskom fakultetu, pripremio
je prof. dr. sc. Zvonko Šošić. U protekloj je godini čelništvo
Fakulteta za Društvo osiguralo prostorne i radne uvjete,
dvije stranice u glasniku Fakulteta, izradu i održavanje webstranica Društva te je dogovoreno da se diplomiranim studentima prilikom promocije podjeli pristupnica AMAMUZu.
Prof. dr. sc. Dubravka Pavišić Strache izvijestila je kako je
društvo AMA-FBF pripremilo letak o alumni filozofiji kojim studente Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na promocijama upoznaju s radom i svrhom Društva te im ponude
pristupnice. Društvo je organiziralo brojne društvene aktivnosti - izložbe, nastupe zbora Fakulteta te brojne izlete. O
aktivnostima Društva izvještava se putem internetske stranice Fakulteta i Farmaceutskog glasnika. Društvo ove godine
pomaže u prikupljanju donacija za projekt revitalizacije
Zbirke ljekovitog bilja “Fran Kušan” vezano uz proslavu
130. godišnjice Fakulteta.
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O radu Udruge Sretno! ukratko je izvijestila dekanica
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Biljana
Kovačević Zelić te podsjetila kako se Udruga bavi promocijom struke te organizacijom ceremonijala “Skok preko
kože” kojim se svake druge godine povodom blagdana sv.
Barbare brucoši primaju u časni rudarski stalež. U prošloj je
godini organiziran 29. takav ceremonijal.
Doc. dr. sc. Sandra Lovrenčić izvijestila je o radu Udruge AMAC-FOI pri Fakultetu organizacije i informatike u
Varaždinu. Udruga je i u protekloj godini vrijedno radila pa
je tako oformljeno novo web mjesto Udruge i otvorena grupa na Facebook stranicama, članovi Udruge su sudjelovali
na međunarodnoj konferenciji CECIIS 2010 i predstavili se
na skupu studentskih udruga s područja grada Varaždina,
održane su 4. i 5. skupština Udruge te je proslavljena 10.
obljetnica njezinog osnivanja.

AMCA-ERF pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu osnovana je u protekloj godini, te je uz AMAC Kineziološkog
fakulteta najmlađa AMAC udruga na našem Sveučilištu. O
počecima rada Udruge izvijestila je predsjednica prof. dr.
sc. Zrinjka Stančić. Udruga je upisana u registar, a Statut
Udruge potvrđen je na prvoj skupštini. U svojoj prvoj godini
Udruga je usmjerena na informiranje akademske zajednice
o misiji i viziji Udruge s ciljem formiranja članstva kao i
iniciranje pozvanih tematskih predavanja.
Valja istaknuti da već godinama vrijedna uredništva AMACIZ-a, AMCA-FA i AMAC-TTF-a redovito izdaju Glasnike
kojima svoje članove i ostale zainteresirane redovito i iscrpno informiraju o događanjima i novostima na svojoj
sastavnici i Sveučilištu općenito, a s jednakom praksom su
nastavili i u protekloj godini.
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Nakon izvješća AMAC društava, kao posebno iznenađenje,
svojim su nas gostovanjem i prekrasnom pjesmom počastili
članovi klape „Nostalgija“. Njihov nastup tijekom naše
Skupštine nije bio slučajan. Naime, član te poznate klape
je i prof. dr. sc. Marko Rogošić, profesor na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije i jedan od urednika
Glasnika AMACIZ-a. Izuzetno smo ponosni na ovog našeg
člana, kako na njegovu svestranost, tako i na činjenicu što
je dan ranije, povodom Dana Sveučilišta, od rektora primio
godišnju Nagradu „Fran Bošnjaković“ za izuzetne znanstvene uspjehe.
Drugi dio Skupštine bio je posvećen planovima i budućim
alumni aktivnostima, a uvod je napravila prorektorica za
međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ksenija Turković. Kao
vrlo važnu vijest istaknula je osnivanje Zaklade Sveučilišta
u Zagrebu za stipendiranje studenata koja je i nastala potaknuta donacijom naših iseljenika iz Južnoafričke republike. Radilo se o pozitivnom poticaju kojeg smo se svojski
prihvatili, osnovali Zakladu i sada krećemo u prikupljanje
donacija za dobrobit naših studenata. Naravno, računamo na
velikodušnu i plemenitu pomoć naših alumnija u Hrvatskoj i
u svijetu i nadamo se da ćemo uspjeti u našem cilju.
Na kraju, dobar primjer suradnje s AMAC Mundusom
ispričali su nam prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak, voditelj
Hrvatskih studija i prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, prodekanica na Filozofskom fakultetu. Prof. Čuljak je u suradnji s
AMAC-om iz Toronta u proteklih godinu dana dogovarao
Ustrojavanje modula: Hrvatski jezik i kultura te putem
dobivenih sredstava Zaklade Adris organizirao pripremu
tog modula i njegovo izvođenje na Sveučilištu u Torontu tijekom jedne godine. Prof. Jelaska je, također putem
dobivenih sredstava Zaklade Adris, pripremila pretpostavke
za učenje na daljinu (e-učenje) hrvatskog jezika koji će se
odvijati u Centru za hrvatski jezik i kulturu. Prof. Čuljak
i prof. Jelaska prepoznali su zajedničke interese i povezali
se na način da će se kapaciteti Centra namijenjeni e-učenju
hrvatskog jezika koristiti i za potrebe podučavanja studenata
iz Toronta. Nadamo se da će i naši AMAC-ovci u Torontu
pomoći pri prikupljanju sredstava kako bi svojim studentima u Torontu osigurali kvalitetno odvijanje e-učenja na
modulu hrvatskog jezika i kulture.
Predsjedateljica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer na kraju je zahvalila svima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj
Skupštini uz želju da na sljedećoj Skupštini (ili Saboru)
razmijenimo još više ideja i izvijestimo o novim alumni
poduhvatima te napose da se veselimo povećanju broja
aktivnih članova alumni društava Saveza AMAC društava
Sveučilišta u Zagrebu.
Paula Pavletić, prof.
Tajnica Saveza AMAC-a Sveučilišta u Zagrebu

14

AMAC UNIVERSITATIS ZAGRABIENSIS, broj 14 (19), Zagreb, 2011.

50 godina od upisa na Kemijsko-tehnološki odjel
Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1961. – 2011.
U petak 14. listopada u 17 sati okupila se generacija bivših
studenata koji su upisali Kemijsko-tehnološki studij prije
punih 50 godina, 1961., kako bi obilježili svoj veliki jubilej.
Nakon fotografiranja za vrijeme danjeg svjetla, sudionici su
se, njih čak 82, okupili u dvorani, gdje je njihova svečanost
započela državnom i studentskom himnom, koje su izveli
članovi Akademskog zbora „Vladimir Prelog“. Sudionicima
se obratio Kruno Kovačević, predsjednik Organizacijskog
odbora. Sudionici su najprije minutom šutnje odali počast
svojim umrlim kolegama i profesorima, a zatim je predstavljen kratak prikaz o generaciji – gdje su radili, što su postigli.
Slijedili su pozdravi dekana FKIT-a, prof. dr. sc. Stanka
Kurajice koji je govorio o sadašnjoj organizaciji i znanstvenom radu na Fakultetu, kao i o novom znaku koji simbolizira
čisti zrak, vodu i zemlju, te energiju koja pokreće sve procese. Skupu se obratio i prof. dr. sc. Antun Glasnović, predsjednik AMACIZ-a, podsjetivši sudionike ovog jubilarnog
skupa na sekcije Društva diplomiranih inženjera kemijske
tehnologije i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ). Predsjednik Glasnović pozvao je sve da se učlane u
Društvo, da sudjeluju u radu sekcija, te da postanu čitatelji
Glasnika. Skup je pozdravio i prvi predsjednik AMACIZa, prof. Branko Kunst, uputivši lijepe riječi ovoj generaciji,
uvrstivši ju u malen broj najkvalitetnijih i najuspješnijih. Na
skupu je bio i prof. Mladen Bravar, jedan od rijetkih živućih
profesora koji je predavao ovoj generaciji.
Slijedila je uobičajena „prozivka“ i prepoznavanje, podigla
bi se neka ruka ili je osobna ustala, nakon čega se prolomio
pljesak. Boljem prepoznavanju doprinijeli su i lijepo dizajnirani bedževi, s velikim slovima, čitljivim s daljine.
Sudionici skupa krenuli su zatim u hotel „Palace“ na večeru,
gdje su se zadržali u lijepom druženju do kasne večeri. Pred
sam kraj obradovali su se fotografiji snimljenoj početkom
skupa, koja će ih podsjećati na ovaj lijepi susret. Obećali su
da će se sastajati sve dok ih snage ne izdaju.
Ova je generacija dala 12 sveučilišnih nastavnika: akademik
HAZU Nikola Kallay (PMF), prof. dr. sc. Jasna PostružinMencer (FKIT), prof. dr. sc. Ibrahim Tabaković (Banja
Luka), prof. dr. sc. Ljerka Gospočić-Bokić (TTF), prof.
dr. sc. Boško Grabarić (PBF), prof. dr. sc. Jasna Katalinić

– Petter (Münster i Rijeka), prof. dr. sc. Zorana MaksićGrabarić (TTF), prof. dr. sc. Tomislav Matusinović (FKIT),
prof. dr. sc. Ana Marija Perinović-Grancarić (TTF), doc. dr.
sc. Željka Filipović-Kovačević (PBF), doc. dr. sc. Antonia
Vlahov (FKIT), dr. sc. Marijan Andrašec, sveuč. predavač
(FKIT).
Respektabilan je bio i broj zainteresiranih za daljnje
školovanje, pa je tako bilo 26 magistara znanosti (po
ondašnjem sustavu). Dio njih je doktorirao (12) i radio u
znanosti, kako u javnim (IRB, MZOŠ, Zavod za javno
zdravstvo) tako i u gospodarskim institucijama (PLIVA,
INA…): dr. sc. Istvan Ereš, dr. sc. Dako Goleš, dr. sc.
Darinka Kocijančić-Kovačević, dr. sc. Tomislav Kovač, dr.
sc. Kruno Kovačević, dr. sc. Gertruda Maričić-Barić, dr. sc.
Irena Musani-Bilić, dr. sc. Stjepan Mutak, dr. sc. Rudolf
Novina, dr. sc. Marija Nada Pavetić, dr. sc. Helena Pavić,
dr. sc. Marta Pfeifer – Neugebauer.
Više od 50 diplomiranih inženjera iz ove generacije radilo
je i doprinijelo razvoju gospodarskih tvrtki (PLIVA, INA,
CHROMOS-KATRAN-KUTRILIN, Karbon, RIS, Labud,
Kraš, R. Končar, Radonja, Jedinstvo, Nikola Tesla, Tvornica ulja Zagreb, TOP – Tvornica olovnih proizvoda, tekstilna industrija, industrija stakla, keramike i građevinskih
proizvoda i drugdje.
U javnoj upravi, ministarstvima, državnim zavodima, diplomaciji, inspekcijama, radilo je ukupno 13 kolegica i kolega,
u srednjoškolskom obrazovanju 12, u međunarodnoj trgovini 11, te u ostalim djelatnostima 7.
Svojim su se radom uspješno dokazali u domovini, ali i u
inozemstvu (SAD, Švicarska, Njemačka, Austrija, Švedska,
Slovenija, BiH, Srbija, Mađarska). Velika je raznolikost
područja u kojima su bili aktivni, što je dokaz fleksibilnosti
i univerzalnosti znanja i vještina koje su dobili na ovom
fakultetu.
Ovo je samo površan i nepotpun pregled o ovoj generaciji.
Organizatori su proveli anketu među sudionicima, kojoj se
odazvalo 75 sudionika, pa će sređeni podatci, s više detalja,
biti objavljeni naknadno u Glasniku AMACIZ-a.
Kruno Kovačević
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Predstavljamo uspješne članove AMAC-a
Mr. sc. Zdravka Knežević
Kratak životopis Zdravke
Knežević pokazuje kako
je odlična i sposobna
inženjerka s velikim iskustvom u istraživanju i razvoju lijekova preuzela vodeću
ulogu u projektiranju moderne tvornice i zatim u
njenom vođenju.
Mr. sc. Zdravka Knežević
(rođ. Grozdek) rođena je u
Đakovu, gdje je i završila
srednju školu.
Diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 1990.g., a magistrirala
1993. godine na FKIT-u uz blisku suradnju sa Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom, te stekla znanstveni stupanj
magistra tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo.
Svoje stručno usavršavanje nastavila je 1997. godine radeći
na Farmaceutskom fakultetu u Marseilleu, Francuska, na
projektima vezanima uz proizvodnju suhih oralnih oblika
lijekova korištenjem tehnologije granuliranja i oblaganja
talinama s ciljem dobivanja proizvoda željenih svojstava,
s naglaskom na utjecaj procesa i procesnih parametara na
svojstva proizvoda te njihovo optimiranje.
Većinu radnog vijeka provela je u PLIVI čiji je stipendista
postala već nakon 2. godine studija. Kao mladi inženjer, prve
tri godine radi u proizvodnji Veterine, a zatim u Istraživanju
i razvoju. Aktivno je sudjelovala u razvoju farmaceutskih
procesa, transferu tehnologije, razvoju formulacija i izradi
proizvodne i registracijske dokumentacije za niz proizvoda. 1998. godine postala je odgovorna za dio Istraživanja i
razvoja u PLIVI koji se bavi razvojem formulacija i procesa za PLIVINE nove generičke lijekove. Tijekom 1999. i
2000. Zdravka Knežević postala je zadužena i za područja
kemije i biotehnologije u Istraživanju i razvoju. U oba se
područja rad usmjerio na iznalaženje generičkih verzija
aktivnih farmaceutskih supstancija dobivenih postupcima
kemijske ili bio-sinteze. Narednih je godina, zahvaljujući
PLIVINOM rastu kroz akvizicije, radila na integraciji, konsolidaciji i restrukturiranju istraživanja i razvoja u Brnu,
Krakowu, Dresdenu i New Jerseyju i utvrđivanju strategije i ciljeva razvojno-istraživačkih timova. U 2004. godini
postala je direktorica Korporativnog istraživanja i razvoja
za generičko poslovanje. U skladu s usmjerenjem na razvoj
i istraživanje generičkih lijekova, Z. Knežević je podržala
nekoliko inicijativa koje su zaživjele tijekom 2005. i 2006.
godine: povećanje vertikalne integracije u PLIVI, proširenje
kapaciteta za istraživanje i razvoj u Krakowu i otvaranje
PLIVINOG Centra za klinička ispitivanja u Goi, Indija.
Krajem 2006.g. nakon preuzimanja PLIVE od strane

američke kompanije Barr Pharmaceuticals, ostaje raditi
na integraciji istraživačko razvojnih kapaciteta i timova
PLIVE (operacije u Europi) i Barr-a (operacije u SADu). Tada ulazi u Upravu PLIVE sa zaduženjem za poslove
istraživanja i razvoja. U tom procesu dolazi najprije do
daljnjeg osnaživanja istraživačko-razvojnih timova PLIVE,
posebno timova za istraživanje i razvoj u području biološki
sličnih lijekova, a zatim do novog restrukturiranja zbog
promjena u strategiji, procesima odlučivanja te konačno
vlasničkoj strukturi kompanije.
Od travnja 2009.g. pridružuje se tvrtki PharmaS, koja je u
tom trenutku bila zapravo mali tim okupljen oko ideje razvoja nove hrvatske i regionalne farmaceutske kompanije.
Pod vodstvom Zdravke Knežević pokreću se svi potrebni
procesi, uvode najbolje prakse rada, gradi se nova tvornica
i zapošljavaju kvalitetni ljudi s hrvatskog farmaceutskog
tržišta.

Danas je predsjednica Uprave PharmaS-a koji djeluje na
tri tržišta (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina), s proizvodnim i poslovnim centrom u novoizgrađenoj tvornici u
Popovači, te s oko 150 zaposlenih (polovina u Hrvatskoj).
Istovremeno, Zdravka Knežević ostala je vezana uz svoj
matični fakultet i njegovo Društvo bivših studenata, AMACIZ.
Prof. dr. sc. Antun Glasnović,
Predsjednik AMACIZ-a
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Predstavljamo uspješne članove AMAC-a
Ivo Usmiani, mag. pharm. spec.
Ivo Usmiani je rođen
1953. godine u Pagu, a
školovao se u Zagrebu
na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, gdje
je diplomirao 1977., te
specijalizirao na farmaceutskoj
tehnologiji
(izrada lijekova) 1988.
godine. Svoju je profesionalnu karijeru započeo
u ljekarni “Kazalištu”Rijeka (1978.) kao farmaceutski suradnik, a 1984.
postao je upravitelj galenskog laboratorija u Ljekarni
Jadran u Rijeci. Od 1991. predsjednik je uprave JADRANGalenski laboratorij d.d. Rijeka, dioničko društvo za proizvodnju i promet farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.
Glavna područja rada i iskustva gosp. Ive Usmianija su
istraživanje i razvoj, proizvodnja lijekova, galenskih i
kozmetičkih pripravaka, razvoj poslovanja, marketing i prodaja, te menadžment.
Svojim stručnim znanjem doprinio je i doprinosi u velikoj
mjeri uspjehu tvrtke “Jadranski Galenski laboratorij d.o.o.“,
Rijeka, koja je u stalnom usponu i koja zauzima značajno
mjesto među hrvatskim tvrtkama, orjentiranim na hrvatsko
i inozemna tržišta, koja napreduje i razvija specifičan program generičkih proizvoda i OTC-proizvoda (lijekovi u slobodnoj prodaji – „bezreceptni lijekovi“).
Osim svojom strukom i vođenjem tvrtke, Ivo Usmiani je
bio i još uvijek je uključen u cijeli niz društvenih funkcija u
znanosti, gospodarstvu, stručnim društvima i sportu:
• Predsjednik Savjeta Sveučilišta u Rijeci;
• Predsjednik i dopredsjednik Hrvatskog Savjeta za održivi

razvoj (HR PSOR) od 2006.;
• Predsjednik upravnog vijeća nekoliko zdravstvenih
ustanova i poliklinika;
• Član Farmaceutskog društva Hrvatske;
• Član Farmakološkog društva Hrvatske;
• Sudac porotnik Trgovačkog suda u Rijeci;
• Član Izvršnog odbora Nogometnog kluba “Rijeka”;
• Član Nadzornog odbora nekoliko trgovačkih društava;
• Član Udruge Hrvatskog poslovnog foruma (Business
Leaders Forum Croatia)
Za svoj je rad primio brojna priznanja, kao što su:
• Nagrada “Zlatna kuna” za društveno odgovorno poslovanje, za najveći napredak u odnosu na prošlu godinu (DOP-a)
(2010.)., HGK;
• Nagrada “Zlatni ključ” za najboljeg izvoznika u Rusku
federaciju (2009.) Hrvatski izvoznici;
• Nagrada “Ulagač godine”, Agencija za primicanje izvoza
i ulaganja, (2008.)
• Nagrada “Zlatna kuna” za uspješno upravljanje tvrtkom
JGL u kategoriji velikih tvrtki (2005.), HGK PGŽ;
• Nagrada za donatora godine u području gospodarstva
(2001.), Obiteljski radio;
• Menadžer godine u kategoriji velikih tvrtki (2000.) CROMA;
• Nagrada za inovativnost Županije primorsko-goranske
(1998.), HGK.
Zaključno možemo reći da je Ivo Usmiani uspješni član
AMAC-a Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, uspješan gospodarstvenik, osoba vrlo širokih interesa.
Iz AMAC FBF-a

