Zagreb, 10. prosinca 2020.

Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno priznanje
HGK za izvrsnost, inovacije i poduzetništvo u građevinarstvu
Na ovogodišnjoj dodjeli nagrade Zlatna kuna, održanoj 7. prosinca 2020., predsjednik
Hrvatske gospodarske komore dr. sc. Luka Burilović uručio je dekanu
Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću
priznanje za izvrsnost, inovacije i poduzetništvo u građevinarstvu.
Priznanje je dodijeljeno svim djelatnicima Građevinskoga fakulteta koji dugi niz
godina svakodnevno ulažu napore u razvoj novih proizvoda i tehnologija u
suradnji s hrvatskim tvrtkama te obrazuju nove stručnjake u području
građevinarstva. Riječ je o prvom takvom priznanju koje je u prigodi dodjele
nagrade hrvatskim tvrtkama za uspješnost u poslovanju i doprinosu razvoja
hrvatskoga gospodarstva dodijeljeno nekom fakultetu.
„Ovo veliko priznanje dodijeljeno Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
potvrđuje da velike rezultate nije moguće postići bez suradnje i povezivanja
akademske zajednice i gospodarstva, te da uspjeh dolazi samo nakon upornoga i
kontinuiranoga rada. Ponosni smo što je priznanje HGK dobila sastavnica Sveučilišta
u Zagrebu, najvećega sveučilišta u Hrvatskoj, što također pokazuje i kako je
gospodarstvo prepoznalo akademsku zajednicu kao ključ napretka i oporavka
Republike Hrvatske“, istaknuo je dekan Građevinskoga fakulteta prof. dr. sc. Stjepan
Lakušić.
Na ovogodišnjoj svečanosti dodjele Zlatna kuna istaknut je velik angažman
Građevinskoga fakulteta na aktivnostima koje su vezane uz procjenu oštećenja i
štete nastalih potresom koji je grad Zagreb i njegovu okolicu pogodio 22. ožujka
2020.
„Aktivnostima provedenima neposredno nakon potresa stručnjaci Građevinskoga
fakulteta pokazali su da Fakultet predstavlja stožernu snagu koja može odgovoriti na
svaki izazov u području građevinarstva“, rekao je dekan prof. dr. sc. Stjepan Lakušić.
Također, istaknuo je kako je ova krizna situacija dodatno povezala Fakultet s
alumnima te još jednom potvrdila da je daljnji razvoj i izgradnja društva zajednička
obveza svih njegovih dionika. „Odgovornost akademske zajednice je svojim
primjerom neprestano pokazivati na koji to način treba činiti, te davati prijedloge za
promjene u društvu koje će očuvati struku i promicati dostojanstvo čovjeka, a sve na
dobrobit društva u cjelini.“
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Upornost, entuzijazam i predani rad zaposlenika Građevinskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu u nastavi i na razvoju inovacija u suradnji s gospodarstvom te primjena
novih tehnologija i inovativnih proizvoda u svakodnevnoj inženjerskoj praksi glavni
su pokretači razvoja Fakulteta, Sveučilišta i gospodarstva. Stoga su dodjelom ovoga
važnoga priznanja, smatra dekan prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, stvoreni preduvjeti da
se Sveučilišni kampus Borongaj pretvori u veliko inovacijsko, industrijsko i
istraživačko središte Sveučilišta u Zagrebu, a riječ je o projektu na kojem sveučilišni
tim već radi.

S poštovanjem,
dr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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