ZAPISNIK
sa Izvještajne skupštine Udruge bivših studenata i prijatelja Metalurškog fakulteta u
Sisku ( AMA-MEFS) održanog 13.06.2013. godine na Metalurškom fakultetu
Sastanak je održan s početkom u 12:30 sati nakon što je prihvaćen Dnevni red od svih
prisutnih 15 članova Udruge :
DNEVNI RED:
1. Izvještaj o proteklom radu
- članstvo
- financije
2. Program rada Udruge
3. Ostala pitanja
Uvodni dio dao je predsjednik Udruge Prof. dr.sc. A. Markotić kao i prijedlog za radno
predsjedništvo u sastavu: Ante Markotić
Ankica Rađenović
Ivanka Boras
Za zapisničara je predložena Ivanka Boras.
Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
A.d.1) O proteklom radu Udruge izvijestio je predsjednik Udruge.
Pohvalio je tribinu ( Sisak- industrijski grad) održanu na Dan fakulteta, uz zahvalu
svima koji su istu uveličali i dali svoj doprinos za uspjeh iste.
Navečer je nastavljeno druženje u Hotelu Panonija.
Planirana tribina Budućnost sveučilišta nije održana, možda i bolje jer je Zakon o
visokom obrazovanju osporen, jer se sveučilišna zajednica nije usuglasila oko općih
obrazovnih smjernica.
O brojnom stanju Udruge izvijestila je Ivanka Boras i napomenula da sa 13.06.2013.
Udruga ima 38 članova. U prilogu tablica sa članovima.
Mr.sc. Ivana Šimunović izvjestila je o stanju financija. Kazala je da je Udruga otvorila
račun kod PBZ-a 09.03.2012. te da sa danom 15.05.2013. stanje na računu iznosi
2.328,11 kn.
A.d.2) Predsjednik Udruge izvijestio je da je izabran novi dekan te da očekujemo da se
novoizabrani dekan obrati Udruzi sa svojim Programom i ciljevima na fakultetu.
U pripremi je i tribina o Industrijskoj ekologiji, kao i organizacija posjeta
povijesnim lokalitetima na našem području ( napr. Bešlinac).
Prof. dr. sc. J. Malina predložila je da se tiska prospekt i predstave naše namjere, kao i
da se jače povežemo sa HIS-om (bivše udruženje inženjera i tehničara u Sisku).
Novi dekan gosp Ladislav Lazić nema primjedbi na izlaganje predsjednika
Udruge, smatra da je Program realan i da se može realizirati.
Za svoj Program kaže da je rezultat rada eminentnih ljudi koji nešto znače u
metalurgiji, također je uvažio sva razmišljanja o metalurgiji i obstojnosti fakulteta.
Želio bi da mladi ljudi nađu svoje mjesto u metalurgiji iako ga stanje i u gospodarstvu
i u znanosti zabrinjava jer ima osjećaj da želimo sve uništiti. Broj prisutnih kao i broj
članova Udruge zaposlenih na fakultetu dovoljno govori o odnosu prema struci kod
nas što nikako nije slučaj vani.

Spreman je dati svoj doprinos radu Udruge.
Gđa Vanić, kao članica Povjerenstva za unapređenje kvalitete naglasila je da imaju
problema u svom radu, jer prema Priručniku za kvalitetu dužni su kontaktirati bivše
studente i anketirati ih o kvaliteti obrazovanja i njih i njihove poslodavce. S obzirom da
je odaziv vrlo slab, naročito studenata koji su diplomirali prije 5 (pet) godina te u tom
smislu moli pomoć Udruge kako bi uspostavili bolje kontakte i dobili potrebne
informacije.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da Udruga u svoj program uključi taj zadatak.
Gđa Dragica Jekić je dala prijedlog da se Udruga uključi na tribine srednjih škola
(eko dan – industrijska ekologija).
Gđa Vanić predlaže promidžbu fakulteta kroz Noć metalurgije (pokusna ljevanja, izložba
minerala, izložba umjetničkih slika…), uz poziv širem krugu ljudi iz svih institucija,
arhiv, firme…
Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni i već od mjeseca rujna krenuti će njihova
realizacija.
Radna skupina za promidžbu fakulteta i povjerenstvo za unapređenje kvalitete uključiti
će se u promociju fakulteta i organizirati prisutnost i sudjelovanje fakulteta na svim
manifestacijama koja se održavaju u gradu.
Krunoslava Milutinović je predložila da se organizira festival znanosti (kao primjer je
navela Split).
A.d.3) ostalih pitanja nije bilo

Skupština je završila u 14:30 sati.

U Sisku, 13. lipnja 2013.

Zapisnik vodila:
Ivanka Boras

Predsjednik Udruge:
Prof.dr.sc. Ante Markotić

