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Prioritet je obnova zgrada 
fakulteta stradalih u potresu

AKTUALNO

ODRŽANA SVEČANA INAUGURACIJA NOVOGA REKTORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Dana 18. listopada 2022. povorkom rek-
tora, prorektora, dekana i članova Senata 
od Sveučilišta do Hrvatskoga narodnog 
kazališta počela je svečana inauguracija 
Stjepana Lakušića, 84. rektora Sveučili-
šta u Zagrebu. Povorku su predvodili novi 
rektor Lakušić i odstupajući rektor Damir 
Boras, a svečanosti, koja je u HNK-u po-
čela istoga dana u 12 sati, nazočili su čla-
novi akademske zajednice te predstavnici 
društvenoga i političkoga života Hrvatske. 
Inauguracija je započela intoniranjem 
himne te pozdravnim govorima visokih 
uzvanika, akademika Davora Miličića, pot-
predsjednika Hrvatske akademije znano-
sti i umjetnosti, Tomislava Tomaševića, 
gradonačelnika Grada Zagreba, prof. dr. 
sc. Radovana Fuchsa, ministra znanosti 
i obrazovanja te izaslanika Predsjednika 
Vlade Republike Hrvatske, izv. prof. dr. 
sc. Vesne Bedeković, zastupnice Hrvat-
skoga sabora i izaslanice Predsjednika 
Hrvatskoga sabora, te Zorana Milanovića, 
predsjednika Republike Hrvatske, koji su 
poželjeli sreću novoizabranome rektoru i 
zahvalili dosadašnjemu. Uz predsjednika 
Milanovića svečanosti su prisustvovali i 
Jadranka Žarković, savjetnica Predsjed-
nika za odgoj i obrazovanje, te Velibor 
Mačkić, posebni savjetnik Predsjednika 
za ekonomiju. Nakon uvodnoga obraćanja 
duktora inauguracije prof. dr. sc. Bojana 
Baletića, dekana Arhitektonskoga fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu, govor je odr-
žao odstupajući rektor prof. dr. sc. Damir 
Boras, koji je potom insignije Sveučilišta u 
Zagrebu predao novome rektoru prof. dr. 
sc. Stjepanu Lakušiću.
Prof. Lakušić rekao je to da njegov program 
ima viziju modernoga, prepoznatljivoga i 

što kvalitetnije uloži u nastavnu i znan-
stvenu infrastrukturu. Treba vidjeti i što 
je s kampusom Borongaj i kako se može 
unaprijediti. Treba voditi računa o tome 
da se u Sveučilište počne uvoditi interna-
cionalizacija. Treba se orijentirati na gos-
podarstvo i javne uprave jer jedino na taj 
način Sveučilište pokazuje svoju snagu i 
ono što može pružiti u okružju u kojemu 
djeluje, rekao je Lakušić. 
Strahova nema, već postoje izazovi koje 
će Lakušićev tim rješavati. Najavio je da 
bez izazova nema napretka – tako je 
djelovao kao dekan Građevinskoga fa-
kulteta, a tako će djelovati i kao rektor 
Sveučilišta u Zagrebu. Smatra kako veli-
kih rezultata nema bez kvalitetne znan-
stvene infrastrukture. Treba uložiti puno 
više napora u predstavljanje dragocjenih 
rezultata Sveučilišta. Dodao je i to da sve 
to neće biti moguće bez nesebičnoga da-
vanja djelatnika i uprava svih fakulteta.
Prof. Stjepan Lakušić službeno je na duž-
nost rektora Sveučilišta u Zagrebu stupio 
1. listopada, a na toj dužnosti zamijenio je 
prof. dr. sc. Damira Borasa. Mandat rek-
tora najstarijega i najvećega sveučilišta u 
Hrvatskoj po broju studenata, sastavnica, 
studijskih programa i zaposlenika traje če-
tiri godine, odnosno do 30. rujna 2026.

razvojnoga Sveučilišta koji od Uprave za-
htijeva mnogo rada i odricanja. Istaknuo 
je to da golemo povjerenje koje je dobio 
njemu i njegovu timu znači veliku obvezu 
i odgovornost u vođenju vrlo složenoga 
mehanizma Sveučilišta. Dodao je kako mu 
je ostvareni rezultat vjetar u leđa. Želi da 
student bude u središtu sveučilišne zajed-
nice, zbog čega treba omogućiti kvalitetne 
programe uz koje će stjecati kompetencije. 
Istaknuo je to da je kvaliteta njihova obra-
zovanja jamstvo razvoja, dodajući da svi 
zajedno moramo raditi na tome da studen-
te zadržimo u Hrvatskoj. Sveučilište svojim 
studentima mora nuditi istraživanje, stva-
ranje novih vrijednosti, rješavanje izazova, 
nove tehnologije i nova umjetnička djela.
Prioritet je, dakako, obnova zgrada, i to 
ne samo Sveučilišta, nego i svih fakul-
teta koji su stradali u potresu. S obzirom 
na to da je vrijednost obnove gotovo tri 
milijarde kuna, trebat će pronaći modele 
da se novac iz Fonda solidarnosti i Na-
cionalnog plana oporavka i otpornosti 

Svečana inauguracija novoga rektora Sveučilišta u Zagrebu 
prof. dr. sc. Stjepana Lakušića održana je 18. listopada 2022. u 
Hrvatskome narodnom kazalištu (HNK) u Zagrebu

Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić, novoizabrani rektor (desno) preuzima rektorska znamenja (fotografija: 
Goran Mehkek / CROPIX)


