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Izvrsnost u nastavi te
primjeni znanosti i inovacija

Svečano je obilježeno 98 godina uspješnog djelovanja najstarije
visokoškolske ustanove koja obrazuje građevinare u Hrvatskoj, u
kojoj je do danas osposobljeno približno 10.000 inženjera

U velikoj predavaonici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 21. veljače
2017. obilježena je 98. obljetnica Fakulteta. Uvodna obraćanja i pozdravne
govore održali su Katica Prpić, državna
tajnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja; Sanja Cvjetko Jerković,
izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba; prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu; izv. prof. dr. sc. Ivana
Štimac Grandić, dekanica Građevinskog

fakulteta Sveučilišta u Rijeci, i prof. dr. sc.
Neven Kuspilić, dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Mnogobrojnim gostima prva se obratila
Kata Prpić uime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Svim bivšim
i sadašnjim dekanima, profesorima,
studentima i ostalim zaposlenicima
Fakulteta čestitala je veliku obljetnicu
– 98 godina uspješnog djelovanja najstarije građevinsko-fakultetske ustano-

ve u Hrvatskoj, u kojoj je do danas osposobljeno približno 10.000 inženjera.
Istaknula je to da ustanova koja je još
od 1919. djelovala kao Visoka tehnička škola i koja se s vremenom razvila
u međunarodno priznati Građevinski
fakultet svjedoči o velikoj ulozi koju su
njegovi zaposlenici imali u obrazovanju
građevinara i u razvijanju njihove prepoznatljivosti u hrvatskim i međunarodnim
okvirima. Dodala je to kako se danas u
hrvatskome graditeljstvu događaju
snažne strukturne promjene. Hrvatska
je članica stručnih europskih i svjetskih
udruženja, a vrijeme pred nama donosi nove izazove. Upravo je znanost ta
koja mora pratiti korak s vremenom,

Dio sudionika na obilježavanju 98. godišnjice Građevinskog fakulteta u Zagrebu
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Prof. dr. sc. Neven Kuspilić u obraćanju skupu

Dodjela Dekanove nagrade za nagrađene studentske radove

koja mora dati odgovore i na taj način
pomoći našemu društvu u tome da se
Hrvatska kvalitetno nosi s tim novim
izazovima, da izvučemo najbolje iz njih
i iskoristimo situaciju koja nas okružuje
kako bi popravili životne i poslovne uvjete u našoj domovini. Spomenula je ulogu
novih infrastrukturnih projekata koje je
najavila Vlada RH te veliko i dinamično
tržište Europske unije i zemalja u okruženju. Vlada će se truditi omogućiti što
bolje uvjete za rad znanstvenika. Istaknula je to kako se iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. –
2020. može iskoristiti 500 milijuna eura
iz fondova Europske unije za ulaganje u
području energetske učinkovitosti te financirati velik broj strateških projekata
koji mogu i moraju pomoći stanovništvu
naše domovine. Pozvala je sve stručnjake iz područja graditeljstva da svoje
znanje i iskustvo posvete unaprjeđenju
znanosti i razvojnih projekata, da se neprestano usavršavaju u Hrvatskoj, Europskoj uniji i izvan njezinih granica, ali i
da se jednoga dana vrate u domovinu te
da svoje znanje i iskustvo utkaju u razvoj
Lijepe naše. Sa zahvalnošću se prisjetila svih onih koji su doprinijeli radu Građevinskog fakulteta. Svim studentima i
zaposlenicima Građevinskog fakulteta
poželjela je mnogo uspjeha u budućemu

radu i čestitala ovogodišnjim laureatima
na zasluženim priznanjima.
Sanja Cvjetkov Jerković, izaslanica Grada
Zagreba, je uime Milana Bandića, gradonačelnika Zagreba, pozdravila prisutne te
kazala kako je zahvaljujući dugogodišnjoj
aktivnoj suradnji Fakulteta i Grada Zagreba ostvaren cijeli niz projekata te je
dodala kako je Grad otvoren za buduću
suradnju kako bi se ojačala veza između akademske zajednice i javne uprave
u cilju ostvarenja veće kvalitete života u
gradu. Zakonski okviri i europske inicijative kao imperativ postavljaju suradnju
Grada i Fakulteta u suvremenome planiranju grada i na taj način pružaju još
čvršća uporišta za nastavak suradnje i
nove prilike da se zajedničkim snagama
unaprijedi urbani razvoj.
Okupljenima se obratila i izv. prof. dr.
sc. Ivana Štimac Grandić, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
uime Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta (UHGF), udruženja svih građevinskih fakulteta koji u obrazovnome ciklusu
koriste hrvatski jezik kao službeni jezik i
registrirani su u Republici Hrvatskoj ili
inozemstvu. Udruga je osnovana 20.
lipnja 2008., a iduće godine proslavit će
desetu obljetnicu. UHGF okupljanjem vodećih znanstvenika, nastavnika i stručnjaka s područja građevinarstva i njemu
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srodnih znanstvenih i stručnih područja
aktivno sudjeluje u razvoju struke kroz
zajedničko promišljanje o svima važnim
pitanjima, razmjenu znanja i iskustava
te suradnju sa sličnim međunarodnim
udruženjima. Na taj način Udruga postaje
mjesto stjecanja relevantnih, profesionalnih informacija za sve svoje članice, ali
i druge zainteresirane organizacije i pojedince. Istaknula je to kako Udruga ove
godine organizira 5. Skup mladih istraživača koji će se održati na Građevinskom
fakultetu u Zagrebu. Svrha je skupa poticati upoznavanje i suradnju mladih istraživača (doktoranada) iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti,
upoznavati zainteresirane s područjima i
temama znanstveno-istraživačkih radova, razmjena ideja i koncepata te stvaranje boljeg okružja u znanstveno-istraživačkome radu.
Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, čestitao je Fakultetu 98.
obljetnicu, istaknuvši to kako je ona zapravo uvod u jubilarnu 100. obljetnicu,
kada će i Sveučilište u Zagrebu proslaviti 350 godina svojeg djelovanja. Građevinski fakultet jedan je od najboljih u
važnome tehničkom području na Sveučilištu u Zagrebu, koji svakodnevno kroz
svoje programe pokazuje to da se izvrsnost može postići ne samo u nastavi,
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Nastup zbora Cappella Odak, dirigentica Jasenka Ostojić

nego i u primjeni znanosti i inovacija,
čemu svjedoči i zlatna medalja na međunarodnoj izložbi inovacija u Brusselu
u studenome 2016. koju je Fakultet dobio za projekt inovativne primjene otpada od automobilskih guma u zaštitnim
barijerama koje omogućuju smanjenje
buke na autocestama. Istaknuo je to
kako se danas suočavamo s činjenicom
da se iz Hrvatske sve više iseljava visokoobrazovano stanovištvo. Građevinarstvo je pokazatelj razvoja jedne zemlje
i upravo zbog toga tehnički fakulteti u
Zagrebu moraju osnovati grupe koje će
zajednički promišljati o ujednačenome
razvoju Sveučilišta kako bi pravodobno
odgovorilo izazovima u budućnosti. Politici i političkome djelovanju nije mjesto
na Sveučilištu. S novoizabranom Vladom Republike Hrvatske dogovorit će
se novi modeli financiranja i načini na
koji će se stvarati dovoljan broj radnih
mjesta, ali i prilike za mlade ljude koji će
željeti i moći ostati u svojoj domovini te
svojim znanjem i zalaganjem doprinijeti
razvoju našeg društva.
Na kraju uvodnog dijela govor je održao prof. dr. sc. Neven Kuspilić, dekan
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Rekao je to kako se 98. obljetnica Fakulteta odnosi i na 55. obljetnicu
samostalnog djelovanja Fakulteta. Iznio
je kratak osvrt na aktivnosti Fakulteta
tijekom 2016. Prošle godine donesen je
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novi statut Fakulteta, koji je prihvatio i
odobrio Senat, te su uvedene promjene u organizacijskoj strukturi kako bi
se povećala operativnost u izvršavanju
zadaća. Osobito je ponosan na rezultate istraživanja koji su provedeni u laboratorijima, a koji su jedan od ključnih
čimbenika za održavanje izvrsnosti Fakulteta. Svi fakultetski laboratoriji svake
godine ulažu novu opremu i instrumente kako bi održali korak s drugim laboratorijima u svijetu. Povećana je kvota za
upis studenata na predidplomski studij
građevinarstva pa je u akademskoj godini 2016./2017. upisano 240 brucoša,
umjesto dosadašnjih 195. Fakultet je
trenutačno u postupku reakreditacije
doktorskog studija, a tijekom 2017. bit
će provedena reakreditacija predidiplomskog i diplomskog studija građevinarstva.
Nakon uvodnog govora dekan je zajedno
s izv. prof. dr. sc. Tomislavom Kišičekom,
prodekanom za nastavu, uručio Dekanovu nagradu za nagrađene studentske
radove, a nagrađeni su Sara Buljat, Krunoslav Išlić i Ivan Vojnović, Filip Cvetko i
Zvonimir Čićin Angul, Dajana Zarić i Katarina Žagrić.
Zaslužena priznanja za postignuti uspjeh
u akademskoj godini 2015./2016. dobili
su Saša Pejić, Anthony Ninčević, Zlatko
Seder, Katarina Marić, Josip Roso, Suzana
Ereiz, Jakov Oreb, Andrea Jugovac, Ante

Pilipović, Ivan Čudina, Filip Cvetko, Jakov
Kolega i Martina Kovačević.

Priznanja i nagrade zaslužnim zaposlenicima Fakulteta uručili su dekan prof. dr.
sc. Neven Kuspilić i izv. prof. dr. sc. Nina
Štirmer, prodekanica za poslovanje, a nagrade su primili prof. dr. sc. Davor Malus,
prof. dr. sc. Vlasta Szavits-Nossan, doc.
dr. sc. Verica Raduka i Marija Tomičić.
Na kraju programa dekan prof. dr. sc. Neven
Kuspilić i izv. prof. dr. sc. Nina Štirmer, prodekanica za poslovanje, svečano su uručili
zahvalnice i medalje za doprinos razvoju
Fakulteta, a ove godine zahvalnice s prigodnom medaljom su dobili HŽ Infrastruktura, Drvene konstrukcije, prof. Kenneth Gavin,
Tehničko sveučilište Delft, ProHolz Austria,
Knauf Insulation, Rockwool Adriatic, Libusoft
Cicom i TBS – tvornica betonskih stupova.
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