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Novi dekan Građevinskog fakulteta  
u Zagrebu preuzeo dužnost

PROF. DR. SC. DOMAGOJ DAMJANOVIĆ NOVI DEKAN GRAĐEVINSKOGA FAKULTETA 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s danom  
1. listopada 2022. funkciju dekana s mandatom od dvije godine 
preuzeo je prof. dr. sc. Domagoj Damjanović

Od 1. listopada 2022. na Građevinsko-
me fakultetu Sveučilišta u Zagrebu osim 
novoga dekana prof.dr.sc. Domagoja Da-
mjanovića izabrani su i novi prodekani. Za 
prodekanicu za nastavu izabrana je izv. 
prof. dr. sc. Petra Gidak, za prodekanicu 
za znanost izv. prof. dr. sc. Ana Baričević, 
za prodekanicu za poslovanje prof. dr. sc. 
Danijela Jurić Kaćunić te za prodekana za 
međunarodne odnose i suradnju prof. dr. 
sc. Tomislav Kišiček.
U narednom su periodu pred Građevin-
skim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu 
veliki izazovi. U prvome redu to se odnosi 
na cjelovitu obnovu zgrada koje su ošte-
ćene u potresu, a u tijeku je i provedba 
projekta Centra za istraživanje i razvoj 
sigurnog i održivog izgrađenog okoliša, 
novoga laboratorijskog kompleksa na 
Borongaju, za koji je u protekle dvije go-
dine uz financiranje iz Europskoga fonda 
za regionalni razvoj u sklopu Operativ-
nog programa Konkurentnost i kohezija 
2014. – 2020. izrađena projektno-teh-
nička dokumentacija. Tim bi se projek-
tom dugoročno osigurali laboratorijski 
resursi potrebni za povećanje istraživač-
kih kapaciteta Građevinskoga fakulteta 
te bi se stvorili preduvjeti za još bolju su-
radnju akademske zajednice i gospodar-
stva kroz implementaciju znanstvenih 
istraživanja u realni sektor.
Najvažnija je zadaća Fakulteta edukacija 
mladih te će nova Uprava sa studentima 
nastojati graditi partnerski odnos potica-
njem njihova aktivnijeg uključivanja u sve 
procese na Fakultetu. Kontinuirano će 
se raditi na osvježavanju i modernizaciji 
studijskih programa na svim razinama 

Dekan Damjanović je u svojemu progra-
mu istaknuo zaposlenike kao najveću vri-
jednost Fakulteta i temelj za ostvarivanje 
svih potencijala u budućnosti. Težište je 
stavljeno na osiguravanje resursa i uvjeta 
za kontinuirano usavršavanje zaposleni-
ka, stjecanje novih znanja i vještina, a sve 
u cilju podizanja razine kvalitete nastave 
te održavanja uzlaznoga trenda znan-
stvene produktivnosti. Kako bi se zadr-
žala i povećala društvena uloga Fakulteta 
kao važnoga čimbenika i sugovornika u 
svim pitanjima vezanima uz našu struku, 
Fakultet će održavati i širiti suradnju s 
tijelima državne i gradske uprave, stru-
kovnim udrugama, alumni udrugama te 
drugim fakultetima iz područja građevi-
narstva iz zemlje i inozemstva.
U narednomu mandatu težit će se dalj-
njemu jačanju pozicije Fakulteta kao sre-
dišta sveučilišnoga obrazovanja i znan-
stvenoistraživačkoga rada u području 
građevinarstva u Republici Hrvatskoj te 
još snažnijemu pozicioniranju u Europ-
skome prostoru visokog obrazovanja uz 
veću međunarodnu prepoznatljivost.

kako bi studentima osigurali potrebna 
znanja i vještine u skladu sa suvreme-
nim zahtjevima struke te kako bi ih učinili 
konkurentima ne samo na tržištu rada u 
Republici Hrvatskoj, nego i na europskoj 
te svjetskoj razini.

AKTUALNO

Nova uprava Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


