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Professor emeritus Mehmed Čaušević školovao se na Sveučilištu u
Beogradu, Imperial Collegeu Sveučilišta u Londonu, Sveučilištu u
Ljubljani te Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju.
Radio je kao projektant u institutima te na sveučilištima. Od 1992. godine
neprekidno radi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Godine
2015. umirovljen je kao redoviti profesor u trajnom zvanju, a 2016.
godine biran je u počasno zvanje professor emeritus. Predavao je kolegije
iz područja tehničkih znanosti, polja građevinarstva: Mehaniku,
Otpornost materijala, Građevinsku statiku, Dinamiku konstrukcija,
Potresno inženjerstvo, Stabilnost konstrukcija i Čelične konstrukcije na
preddiplomskom
i
diplomskome
sveučilišnom
studiju
te
poslijediplomskome doktorskom studiju.
Mehmed Čaušević prepoznao je važnost uvođenja konstrukcijskih
euronormi u praksu i u nastavu na Građevinskim fakultetima u Republici
Hrvatskoj, i to u periodu kada su mnogi osporavali opravdanost uvođenja
tih normi. Autor je novih nastavnih programa na dodiplomskom i
diplomskom studiju, utemeljenih na tim normama, posebice onih iz
Potresnog inženjerstva. Držao je predavanja članovima Komore inženjera
građevinarstva na prigodnim skupovima projektanata, kojima je tumačio
pojedine odredbe tih normi jer su one vrlo zahtjevne i, kao što je poznato,
znanstveno utemeljene.
Objavio je znanstvene i stručne radove u međunarodnim i domaćim
časopisima te osam knjiga.
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Vodio je međunarodne i domaće znanstvene projekte i sudjelovao u radu
mnogih znanstvenih skupova širom svijeta.
Recenzent je brojnih znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim i
domaćim časopisima, na koje se upućuje u prestižnim bazama podataka,
kao i sveučilišnih knjiga. Recenzirao je nove sveučilišne studijske
programe i znanstvenoistraživačke projekte. Aktivni je član tehničkih
odbora Hrvatskog zavoda za norme u periodu uvođenja konstrukcijskih
euronormi u Republiku Hrvatsku.
Ovlašteni je revident projekata Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja Republike Hrvatske. Ovlašteni je inženjer i član Hrvatske
komore inženjera građevinarstva, u kojoj je obnašao značajne funkcije.
Član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Američkog instituta za
potresno inženjerstvo i Međunarodne udruge za mostove i visokogradnju
u Zürichu.
Za dugogodišnji doprinos razvitku Sveučilišta u Rijeci dobitnik je nagrade
za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Suradnik je u
Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Zagreb. Dobitnik je više
inozemnih nagrada i priznanja.
Prof. dr. sc. Mehmedu Čauševiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju
u mirovini Građevinskog fakulteta u Rijeci, Senat Sveučilišta u Rijeci
dodijelio je 1. ožujka 2016. godine počasno zvanje i naslov professor
emeritus za posebne zasluge, za razvoj i napredak Građevinskog fakulteta
u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu nastavnu i
znanstvenu izvrsnost.
pripremio Mladen Bulić

