СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА − 2018/2019.
ПОЗДРАВНИ ГОВОР ДЕКАНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
проф. др Владана Кузмановића
Драги бруцоши, поштоване колегинице и колеге,
Велика ми је част и задовољство да вас поздравим и да вам пожелим
добродошлицу на Грађевински факултет Универзитета у Београду.
Честитам вам на избору! Грађевински факултет у Београду је институција.
Будите поносни на то. Образовање из области грађевинарства на овој школи
започело је још 1846. године, када је кнез Александар Карађорђевић донео указ
о оснивању Инџинирске школе. Та година налази се и на грбу Факултета,
заједно са речима studere, docere, aedificare – учити, образовати и градити.
Учити, зато што само учењем и сталним усавршавањем можемо ићи напред и
држати корак са најновијим достигнућима у струци и науци. Образовати, зато
што искреном посвећеношћу образовању стварамо плејаду нових инжењера
спремних да наставе тамо где смо ми стали и постану бољи од својих учитеља.
Градити, зато што је то наша професија и потреба да друштву обезбедимо
боље услове за живот и рад. Ипак, нећу вам причати о историјату, сигуран сам
да сте то прочитали на сајту Факултета и да то већ знате.
Данас је дан када вас је неко први пут ословио са Колега. Бити Колега
значи да сте постали члан уважене академске заједнице, будући академски
грађанин. Ако истински будете веровали у то и марљиво учили, врло брзо ћете
заиста то и постићи. Међутим, постати академски грађанин не значи само
проћи кроз факултет и дипломирати. Прави академски грађанин бићете једино
ако прихватите и усвојите принципе колегијалности, сарадње, стручности,
академске честитости, личног и инжењерског поштења.
Драге Колеге, за све нас ово је велики дан; за вас – зато што започињете
ново поглавље животне књиге које се зове „Студије“; за Факултет – зато што
смо примили још једну генерацију студената од које много очекујемо.
Студијски програм основних студија из области грађевинарства траје 4 године.
Прва три семестра су заједничке основе, а затим бирате један од четири одсека:
конструкције, хидротехника и водно еколошко инжењерство, путеви,
железнице и аеродроми, или управљање пројектима у грађевинарству.
Завршетком основних студија стичете звање дипломирани инжењер
грађевинарства. Следе мастер студије у трајању од годину дана после којих сте
мастер инжењери грађевинарства. На студијском програму геодезија основне
студије су организоване као заједнички модул, трају 3 године и дају вам звање
инжењер геодезије. Након тога су мастер студије које трају 2 године. Њиховим
завршетком постајете мастер инжењери геодезије.
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Делује вам далеко? Верујте ми да није! Наравно, чека вас много изазова,
напоран рад, успони и падови, али време брзо пролази. Када год ми је било
тешко и када бих посумњао у себе, увек бих се сетио речи свога оца, који ми је
говорио: „Завршили су и бољи и гори од тебе, што не би и ти?“ И заиста је
тако! До ове године, када славимо 70 година постојања самосталног Грађевинског
факултета, дипломирало је преко 13.500 студената. Зашто не бисте и ви?!
Како стићи до дипломе? Нема универзалног рецепта. Битно је да редовно
идете на сва предавања и вежбе. Не зато што наставник води евиденцију, него
зато што је важно да уживо чујете и схватите шта је суштина. Припремите се за
час тако што ћете прочитати и научити претходну лекцију. Будите пажљиви и
покушајте да што више градива запамтите на часу. Само тако ћете брзо и
ефикасно завршити елаборате и годишње задатке. Ако вам нешто није јасно,
прочитајте још једном и идите на консултације. Немојте се устручавати.
Сваком наставнику је драго када је студент заинтересован за његов предмет,
када види да је студент учио и да жели да разјасни детаље.
Учите из књига. Немојте се ослањати на скрипте, поготово на туђе!
Можда помоћу њих понекад положите испит, али нећете имати ширину
потребну да истински разумете градиво и повежете га са другим предметима.
На Факултету постоји скриптарница са свим књигама које су вам потребне.
Нису скупе − проверите. Осим тога, на располагању вам је и факултетска
библиотека са преко 40.000 књига и часописа, као и читаоница опремљена
рачунарима. Искористите то.
Немојте да покушавате да варате и преписујете. За такве постоји
Правилник од дисциплинској одговорности студената... А и не исплати се. Све
оно што не научите током студија, сачекаће вас у пракси. Само, тада нећете
имати од кога да преписујете, а није ни достојно будућег академског грађанина.
Верујте у себе и своје знање. Не слушајте вечите студенте. Има и таквих!
Они све најбоље знају, они за све имају мудар савет и за сваки пут знају
пречицу. Само се запитајте: када све то знају, зашто до сада нису завршили
факултет?
Да бисмо повећали ефикасност студирања организоваћемо пружање
додатне помоћи студентима у савладавању градива кроз веће ангажовање
наставног особља; бољу непосредну комуникацију студената и наставника;
квалитетнију стручну праксу; анализу оптерећења студената; развој и
унапређење критеријума провере знања и поспешивање мобилности студената
кроз програм ERASMUS+. Не оклевајте, укључите се.
Ваше старије колеге деценијама уназад проносиле су углед Факултета,
пројектовале и изградиле бројне капиталне објекте: мостове "Газела",
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"Ђурђевића Тара" и "Копно-Крк", аеродром у Ираку, Авалски торањ и
водоторњеве у Кувајту, Београдску арену, Храм Светога Саве, бране и
хидроелектране „Ђердап“, „Пива“ и „Бајина Башта“, и многе друге... Исто је и
данас, наставници и инжењери поникли на нашем факултету укључени су у све
важније пројекте који се раде у Србији, али и бројне пројекте широм света.
Због тога вам диплома Грађевинског факултета у Београду отвара врата свих
грађевинских компанија. Ваша најбоља препорука јесу широко академско знање
које ћете понети са факултета, вера у себе и спремност за тимски рад.
На крају, али не мање битно: не дозволите да наредне године прођу поред
вас. Осетите лепоту студирања. Бар понекад, заборавите на мобилни телефон и
прочитајте неку добру књигу. Учите језике и путујте када год можете.
Помажите једни другима, дружите се, причајте о проблемима и искуствима. На
тај начин ћете лакше и успешније савладати испитне обавезе.
Драге Колеге, срећан вам и успешан почетак студија! Желим вам да се
кроз 4 године, на овом истом месту, поново окупимо на додели диплома.

Декан,
Проф. др Владан Кузмановић
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