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DOPRINOS ALUMNI DRUŠTVA KINEZIOLOGA I PRIJATELJA
U RAZVOJU KINEZIOLOGIJE U HRVATSKOM DRUŠTVU
Društvo diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Alumni KIF-a)
Vivat, crescat et floreat Alma Mater Croatica!

1. UVOD
Ideja povezivanja alumni, onih koji su zajedno studirali i diplomirali, snažno je
razvijena u anglosaksonskim državama i njihovim sveučilištima. U prepoznatljivosti
i važnosti Sveučilišta Stanford, Yale, Columbia i Harvard veliku ulogu imaju njihovi
bivši studenti organizirani u alumni društva (Alumni Associations). Alumni društva
navedenih i ostalih sveučilišta redovito organiziraju okupljanja, publiciranje časopisa
i stručnih skupova na kojima se predstavljaju postignuća i planovi sveučilišta u
koje su uključeni bivši studenti koji svojim savjetima i financijskim potporama
pomažu mladim talentima savjetujući ih, pomažući im u traženju stručne prakse
i zapošljavanju (Kunst, 2005). Američke alumni mreže aktivnije su od europskih
osobito u prikupljanju novčanih sredstava od članarina ili donacija koja se namjenski
koriste za stipendiranje perspektivnih studenata za razvoj centara koji pružaju
savjetodavne usluge studentima.
Alumni pokret započeo je devedesetih godina na Sveučilištu u Zagrebu na
inicijativu tadašnjeg rektora prof. dr. sc. Zvonimira Šeparovića koji se upitao gdje
se sve nalaze diplomirani stručnjaci Zagrebačkog sveučilišta, čime se bave? Misle li
na Alma mater, pamte li je po dobru ili zlu, zapjevaju li katkada sa svojim kolegama
Gaudeamus igitur?
Alma Matris Alumni Croaticae (AMAC) osnovan je na svečanoj sjednici u
Zagrebu 1989. godine, prigodom obilježavanja 320. godišnjice osnivanja Sveučilišta.
Nedugo nakon osnivanja, na zagrebačkom i na svim drugim sveučilištima, planirani
ciljevi o radu alumni društava na sveučilištima i njihovim sastavnicama došli su u
drugi plan jer se aktivnost hrvatskih intelektualaca u zemlji i inozemstvu okrenula
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najvećem hrvatskom cilju, borbi za uspostavu i priznavanje hrvatske države (Kunst,
2005). Statut Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu
(Almae Matris Croaticae Alumni Universitatis Studiorum Zagrabiensis) usvojen je na
Saboru AMAC-a 2005. godine kojem je pristupilo devet Domus udruga. Kineziološki
fakultet, kao jedna od najmlađih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, osnovao je
2010. godine Društvo diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, skraćeno ALUMNI KIF. Alumni
KIF-a postalo je članicom AMAC Saveza na Saboru održanom 2011. godine.
Osim Domus udruga, u svijetu su osnovane tzv. Mundus udruge koje okupljaju
nekadašnje studente svih hrvatskih sveučilišta pa tako i svoje nazive modificiraju od
„izvornog“ AMA u AMCA odnosno AMAC (lat. Almae Matris Croaticae Alumni),
što je značajno za promociju hrvatske države u inozemstvu. Zanimljivo je da su i
Domus udruge prema tom uzoru u svoje latinske nazive uvele riječ Croaticae, iako
izvorna alumni ideja podrazumijeva okupljanje bivših studenata samo određenog
matičnog (zagrebačkog) sveučilišta, pa se tako našla i u nazivu Saveza AMAC
Sveučilišta u Zagrebu.
Ciljevi AMAC Saveza su: širenje svijesti u hrvatskom društvu o alumni ideji i
kulturi kao obliku društveno odgovornog ponašanja, širenje ugleda i promoviranje
imena Sveučilišta u Zagrebu, povećanje osjećaja pripadnosti i lojalnosti alumni svojoj
Alma Mater, jačanje veza između matičnog Sveučilišta i generacija bivših i sadašnjih
studenata, kao i njihovih prijatelja u zemlji i svijetu, poboljšanje životnih i radnih
uvjeta alumni i zaštita zajedničkih interesa Alma Mater i alumni.
Društvo Alumni KIF-a kao članica AMAC Saveza, osim što aktivno sudjeluje
u radu Sabora, Statutom je definiralo sljedeće ciljeve:
• uspostavljanje i održavanje veze između Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i njegovih studenata nakon diplomiranja, magistriranja ili doktoriranja
• povezivanje nekadašnjih studenata u fakultetsku zajednicu Alumni KIF-a i
izgradnja međusobnih odnosa suradnje
• promocija i unapređenje djelatnosti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu kao
institucije i kao članice Sveučilišta u Zagrebu
• poticanje i unapređivanje znanstvenih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova
ALUMNI KIF-a
• razvijanje suradnje između Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i poduzeća,
organizacija i institucija u kojima rade nekadašnji studenti Kineziološkog
fakulteta
• sudjelovanje u međunarodnoj, znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj suradnji te
uspostavljanje kontakata s ALUMNI društvima u zemlji i inozemstvu
• zaštita strukovnih interesa kineziologa sukladno kodeksu i pravilima struke.
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2. ALUMNI – (NEISKORIŠTENA) SNAGA
Kada govorimo o pojedincu tada se kaže da je on alumnus sveučilišta, a ako
se govori u množini tada su to alumni određenog fakulteta i/ili sveučilišta. Alumna
je osoba ženskog roda, a u množini – alumnae. U svijetu je jedna od bitnih zadaća
alumni pomaganje lokalnoj zajednici kroz različite programe: radionice, predavanja.
Osnovana alumni društva pojedinih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svoju aktivnost
iskazuju uglavnom kroz različite sekcije (planinarska, glazbena, kulturna), stručne
okrugle stolove, formalna i neformalna okupljanja alumni generacija te informiranje
članova o aktivnostima fakulteta i sveučilišta na otvorenim danima, putem publikacija
i sl. U tom djelovanju nastoje se pratiti dobri primjeri prakse ne samo Domus nego i
Mundus udruga koje se svake godine predstavljaju na AMAC Saborima i u Glasniku
Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu.
3. ALUMNI KIF-A – JUČER, DANAS I SUTRA
Po uzoru na ostale alumni udruge Sveučilišta u Zagrebu, od osnivanja 2010.
godine, Društvo Alumni KIF-a organizirao je društvene i kulturne aktivnosti koje
su bile usmjerene na promociju alumni ideje, na informiranje članova i studenata
Kineziološkog fakulteta o Društvu Alumni KIF-a, sudjelovanju u izradi strateških
dokumenata na Fakultetu i na Sveučilištu, te na povezivanju Društva sa AMAC
Savezom i provođenju zaključaka Sabora.
Buduće aktivnosti Društva diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, skraćeno ALUMNI KIF-a, trebali
bismo usmjeriti na:
• povezivanje uspješnih diplomiranih kineziologa aktivnih u hrvatskom
gospodarstvu, politici, sportu, medijima i civilnom društvu (postavljanje
informacija o poznatim i istaknutim alumni Fakulteta na mrežne stranice
Fakulteta i/ili Sveučilišta
• ostvarivanje suradnje s bivšim studentima koji su odlučili graditi karijere izvan
Hrvatske, praćenje njihovih karijera i ostvarivanje njihovih potencijala koji
može pomoći u suradnji bilo kroz poslovne kontakte, znanstvenu i/ili studentsku
razmjenu
• uključivanje što većeg broja studenata provođenjem različitih aktivnosti u
suradnji sa studentskim udrugama registriranim pri Fakultetu
• definiranje prioriteta i projekata te potreba studenata Kineziološkog fakulteta, u
kojima svojim angažmanom mogu sudjelovati pridonijeti zainteresirani članovi
Društva Alumni KIF-a
• osnivanje Alumni ureda na Kineziološkom fakultetu koji će biti povezan s
Alumni uredom na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu
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•

•
•

prikupljanje informacija o završenim studentima i dodjeljivanje adrese s
jedinstvenom imeiprezime@alumni.kif.hr i ime.prezime@alumni.unizg.hr
domenama
sudjelovanje u aktivnostima koje pridonose promociji i prepoznatljivosti Društva
Alumni KIF-a kao i prepoznatljivosti Sveučilišta u Zagrebu
suradnju s alumni društvima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a u svrhu
provođenja ciljeva AMAC Saveza i zaključaka Sabora.

4. UMJESTO ZAKLJUČKA
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao članica Sveučilišta u Zagrebu
treba provoditi razvojne politike koje pridonose promociji imena Sveučilišta u Zagrebu
i povećanju osjećaja pripadnosti i zaštiti zajedničkih interesa Alma mater i alumni.
U tom procesu osnovano je Društvo Alumni KIF-a čiji je cilj povezivanje Fakulteta
i matičnog Sveučilišta te povezivanje generacija bivših i sadašnjih studenata, kao
i njihovih prijatelja u Hrvatskoj i svijetu. Društvo Alumni KIF-a je otvoreno za
nove članove i prijedloge aktivnosti koje će pridonijeti povezivanju i ostvarivanju
suradnje s bivšim studentima, unaprijediti suradnju s alumni društvima sastavnica
Sveučilišta u Zagrebu te promicati Društvo Alumni KIF-a i Sveučilište u Zagrebu.
U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva upućujemo poziv alumni – sudionicima 25.
Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske! POSTANITE I VI ČLAN DRUŠTVA
ALUMNI KIF-A!
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