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Dr. sc. Čedomir Benac, mag. ing. geol.
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Zavod za hidrotehniku i geotehniku
cbenac@uniri.hr
https://portal.uniri.hr/portfelj/1694
Rođen je 9. lipnja 1950. godine u Bakarcu. Diplomirao je 1974. godine na
Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je
1981. godine stekao akademski stupanj magistra znanosti, a 1995. godine
i doktora znanosti. Poslije završetka petogodišnjeg studija geologije u
nekoliko je tvrtki stjecao stručno iskustvo, te vodio i koordinirao složena
geotehnička istraživanja za potrebe građenja i prostornog planiranja. Od
rujna 1991. do srpnja 1992. godine obavljao je dužnost časnika u
Hrvatskoj vojsci.
Njegova sveučilišna djelatnost započinje u ožujku 1990. godine, kad je
kao viši stručni suradnik zaposlen na Fakultetu graditeljskih znanosti u
Rijeci, tada sastavnici Građevinskog instituta Zagreb. Nakon
organizacijskog razdvajanja u srpnju 1991. godine, do rujna 2001. je u
pola radnog vremena bio i djelatnikom Instituta građevinarstva Hrvatske
u zvanjima stručnog savjetnika i višeg znanstvenog suradnika.
Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izabran je godine 1996. u
znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2008. godine potvrđen je u zvanje
redovitog profesora u trajnom zvanju. Na fakultetu je obavljao i dužnosti
pročelnika Katedre za hidrotehniku i geotehniku, šefa Katedre za
geotehniku te prodekana za znanstveno-istraživačku djelatnost i
prodekana za poslovne odnose. Bio je predmetnim nastavnikom niza
kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom
doktorskom sveučilišnom studiju te na stručnim studijima, preddiplomskom i specijalističkom diplomskom, a od akad.god. 2008./2009.,
u četverogodišnjem je razdoblju bio i gostujući profesor na preddiplomskom studiju Znanost o moru na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
U svojoj je bogatoj sveučilišnoj karijeri bio mentor na ukupno 77 završnih
i diplomskih radova studenata našeg fakulteta, ali i mentor brojnih
diplomskih
radova
studenata
Rudarsko-geološko-naftnog
i
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Prirodoslovno-matematičkog fakultetu u Zagrebu. Bio je mentor doc. dr.
sc. Igoru Ružiću na doktorskom radu, a sada je mentor na takvom radu u
sklopu Doctoral school of Karstology Univerze Nova Gorica.
Više je godina aktivno sudjelovao u provedbi i organizaciji terenske
nastave za studente geologije Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta,
studente geologije i studente znanosti o okolišu Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te studente inozemnih
sveučilišta Università di Venezia i University of Lancaster. Četiri je godine
bio predavač na specijalističkom tečaju “Metodologije i tehnike u
primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na
okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš“.
Sudjelovao je i u realizaciji nastavnih programa u sklopu Tempus
application form Joint European Project te bio recenzentom 8
sveučilišnih nastavnih programa.
Objavio je 138 znanstvenih radova kao dijelova znanstvenih knjiga i
monografija, u međunarodnim i nacionalnim znanstvenim časopisima, u
zbornicima radova s međunarodnih i nacionalnih znanstvenih i stručnih
skupova. Od 1984. godine surađivao je na brojnima znanstvenim
projektima, nacionalnim i međunarodnima. U razdoblju od 2005. do
2013. godine u dva je mandata bio član Matičnog odbora za područje
tehničkih znanosti.
Uz nastavni i znanstveni rad aktivno je sudjelovao u inženjerskogeološkim istraživanjima krških i flišnih predjela. Izradio je više od
petsto stručnih izvješća i studija. Posebno se bavio istraživanjem
jadranskog podmorja kao aktivni ronilac.
Član je uredništva znanstvenog časopisa Geologia Croatica. Član je Savjeta
za prirodnoznanstvena istraživanja Jadrana, koji djeluje pri HAZU-u, i
recenzent inženjerskogeološke karte Republike Hrvatske.
Profesor Čedomir Benac umirovljen je ove, 2016. godine. Premda je
nabrajanje znanstvenih i stručnih dostignuća uobičajeno u ovakovim
prigodama, oni koji profesora poznaju jer su mu dugogodišnje kolege sa
Zavoda, ne žele propustiti priliku istaknuti i njegove ljudske osobine, pa
makar i na kraju predstavljanja. Svi mi koji smo imali privilegiju s njime
surađivati, dobro smo upoznali njegovu suosjećajnost i solidarnost. Znali
smo da mu se možemo obratiti s punim povjerenjem, da će nas saslušati i
svakako pokušati pomoći u rješavanju problema u kojima smo se zatekli.
Rijetke su to vrline u današnjem okruženju i zato zaslužuju biti istaknute.
Predstojnica Zavoda za hidrotehniku i geotehniku
Nevenka Ožanić

