
703OSVRTI, Kem. Ind. 69 (11-12) (2020) 692–705  

Svečanost obilježavanja 60. obljetnice utemeljenja Kemij-
sko-tehnološkog fakulteta u Splitu održana je u petak 23. 
listopada 2020. u velikom amfiteatru zgrade Tri fakulteta na 

sveučilišnom Kampusu. Proslava ove velike obljetnice zbog epi-
demioloških ograničenja nije bila moguća na način kako to Ke-
mijsko-tehnološki fakultet, njegovi djelatnici, studenti, suradnici i 
prijatelji zaista zaslužuju. Stoga su svečanosti prisustvovali dekan 
s prodekanima, pročelnici odsjeka i voditelji ustrojbenih jedinica 
Fakulteta te rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić i 
prorektor prof. dr. sc. Tomislav Kilić. Ostalim zaposlenicima omo-
gućeno je praćenje svečanosti video-prijenosom. 

U prigodnom govoru rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dra-
gan Ljutić čestitao je svim djelatnicima Kemijsko-tehnološkog 
fakulteta na dugogodišnjem uspješnom radu i kontinuiranom ra-
zvoju. Podsjetio je da je Kemijsko-tehnološki fakultet, kao jedan 
od prvih fakulteta u Splitu, znatno doprinio razvoju našega grada 
i županije a, kako se vremena mijenjaju, danas puno znači za 
napredak Sveučilišta, kao i za njegovo pozicioniranje na svjet-
skim ljestvicama. Još je jednom istaknuo da bez zajedništva nema 
napretka te obećao pomoć i podršku uprave Sveučilišta daljnjem 
radu Kemijsko-tehnološkog fakulteta.

Dekan prof. dr. sc. Matko Erceg u svojem se govoru osvrnuo na 
povijest nastanka Fakulteta, podsjetio na razloge njegova osnut-
ka i istaknuo najvažnije događaje iz bogate povijesti fakulteta. 
Zahvalio se generacijama nastavnika i znanstvenika koji su obli-
kovali Fakultet i posvetili mu svoj radni vijek, kao i svim djelat-
nicima koji su utkali dio sebe u razvoj Fakulteta. U svojem go-
voru istaknuo je ukupan broj diplomiranih studenata te njihov 
doprinos razvoju malih, srednjih i velikih tvrtki prisutnih na tržištu 
u Republici Hrvatskoj, kao i brojnih javnih i državnih instituci-
ja. U dijelu govora koji je bio usmjeren na znanost, znanstvene 
projekte, objavljene znanstvene radove kao i stručnu suradnju s 
gospodarstvom te transfer znanja istaknuta su najznačajnija do-
stignuća Fakulteta. Sve iskazane činjenice jasno pokazuju da je 
Fakultet svojom sveukupnom djelatnošću tijekom proteklih 60 
godina izravno utjecao na razvoj svoga grada, Sveučilišta u Splitu, 
Dalmacije i Republike Hrvatske – kazao je dekan Erceg. Potvrdio 
je da će Kemijsko-tehnološki fakultet i u budućnosti biti pouzdan 
partner Sveučilišta u Splitu. S ponosom je zaključio da pogled 
unatrag na učinjeno tijekom ovih 60 godina nedvojbeno ukazuje 
na zaključak da je Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu uspješno 
proveo u djelo ideju i viziju svojih osnivača te da je Kemijsko-teh-

nološki fakultet danas prepoznatljiva institucija na Sveučilištu u 
Splitu, Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu.

Ovom prigodom dodijeljene su zahvalnice, nagrade i priznanja. 
Zahvalnica je dodijeljena Sveučilištu u Splitu za suradnju i izniman 
doprinos razvoju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, a zahval-
nicu je primio rektor Sveučilištu u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić. 

Priznanja za izniman doprinos razvoju Fakulteta dodijeljena su 
dekanima koji su tu dužnost obavljali tijekom proteklih 10 godina 
i to prof. dr. sc. Mladenu Milošu, dekanu Fakulteta u akad. god. 
2007./08, 2008./09., 2009./10. i 2010./11, prof. dr. sc. Nenadu 
Kuzmaniću, dekanu Fakulteta u akad. god. 2011./12. i 2012./13., 
prof. dr. sc. Zoranu Grubaču, dekanu Fakulteta u akad. god. 
2013./14. i 2014./15. i prof. dr. sc. Igoru Jerkoviću, dekanu Fa-
kulteta u akad. god. 2015./16., 2016./17., 2017./18., 2018./19. 
i 2019./20. Dobitnicima zahvalnice i priznanja uručeni su i pri-
mjerci monografije izdane povodom 60. obljetnice Kemijsko-teh-
nološkog fakulteta u Splitu te poseban broj časopisa Kemija u in-
dustriji, izdan također povodom 60. obljetnice osnutka Fakulteta.

Nagrada za posebna postignuća u znanstvenom radu dodijeljena 
je izv. prof. dr. sc. Anti Prkiću.

Dodijeljene su i dekanove nagrade studentima završnih godina 
studija s najvišim prosjekom ocjena na studiju i to Ivani Ripić, 
Danijeli Marić, Sari Bralić, Matei Perković, Nikolini Pervan, Mariji 
Ljubici Čikeš te studentima dobitnicima Rektorove nagrade za iz-
vrsnost, koja se dodjeljuje najboljim studentima Sveučilišta u Spli-
tu u akad. god. 2019./20., za postignuća u akad. god. 2018./19. 
i to Antei Hrepić i Anđeli Lukin.

Tijekom izlaganja dekana i dodjele zahvalnice, nagrade i prizna-
nja prikazan je video s fotografijama iz svih razdoblja povijesti 
Fakulteta. Nakon završetka Svečanosti u amfiteatru obilježavanje 
60. obljetnice utemeljenja Fakulteta odvijalo se po ustrojbenim 
jedinicama, uz prigodna iznenađenja za sve djelatnike Fakulteta.
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