
Prof.dr.sc. ŽELJKO KORLAET, dipl.inž.građ. 
 

Željko Korlaet rođen je 21. siječnja 1944. godine u Zagrebu. Osnovnu i Srednju 
tehničku građevinsku školu pohađao je u Zagrebu.  

 
1963. godine upisao je studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu. Tijekom studija boravio je kao stipendist IASTE-a na praksi u Münchenu, SR 
Njemačka. Diplomirao je 1968. godine. 

 
Magistarski studij iz područja građevinsko-prometne tehnike završio je 1981., a 

disertaciju je obranio na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine. 
 

 Po odsluženju vojnog roka 1969. godine, od 1970. do 1973. god. radio je u Institutu 
građevinarstva Hrvatske a od ožujka 1973. god. zaposlen je na Građevinskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. Stručni ispit položio je 1972. godine. 
 

Šk. god. 1974./75. proveo je na znanstveno-stručnom usavršavanju kao stipendist 
DAAD-a (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Technische Universität München, 
BR Deutschland. 

 
U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 1988., u zvanje izvanrednog 

profesora 1991. a u zvanje redovitog profesora 1998. godine.  
Od 1972. god. radi u nastavi dodiplomskog sveučilišnog studija na predmetima iz područja 
projektiranja i građenja cesta na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, Rudarsko-geološko-
naftnom fakultetu u Zagrebu, na građevinskim fakultetima u Splitu i Osijeku i na 
Geotehničkom fakultetu u Varaždinu. 
 

 Na poslijediplomskom studiju građevinsko-prometne tehnike predaje na 
Građevinskom fakultetu u Zagrebu i Građevinskom fakultetu u Sarajevu.  

 
 Kao voditelj i suradnik radio je na znanstvenim projekatima iz područja građevinsko 
prometne tehnike, posebno vezanih na oblikovanje cestovnih prometnih površina, te kao 
projektant na izradi idejnih i izvedbenih projekata cesta, cestovnih prometnih površina i 
objekata, aerodroma i prometnih studija. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova u 
domaćim i stranim časopisima, učestvovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim i 
stručnim skupovima. Sudjelovao je u radu mnogih radnih tijela na fakultetu i Sveučilištu. 
 

Radio je na uvođenju novih planova i programa diplomskog, poslijediplomskog i 
stručnog studija Građevinskog fakulteta, interdisciplinarnog sveučilišnog poslijediplomskog 
stručnog studija Sveučilišta, kao i na organizaciji i provedbi nastavnog procesa. Objavio je tri 
sveučilišna udžbenika (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis) namijenjena studiju 
građevinarstva, koji se koriste na svim građevinskim fakultetima u Hrvatskoj. 
 
 Od značajnijih aktivnosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obavljao 
je dužnosti voditelja postdiplomskog studija, prodekana za nastavu (1991.-1998.), dekana 
(1998.-2002.), a od šk. god. 2002./03. predstojnik je Zavoda za prometnice. 
 

Član je više strukovnih organizacija (Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 
Hrvatskog društva za ceste, međunarodnih udruga The Association of European Civil 
Engineering Faculties i Fakultätentag Bauingenieur- und Vermessungswesen, Hrvatske 



komore arhitekata i inženjera,…) i sudjeluje u radu mnogih društvenih, znanstvenih, 
nastavnih i stručnih organizacija i tijela (član Izdavačkih savjeta časopisa Acta graphica i 
Ceste i mostovi, urednik Tehničkog leksikona Leksikografskog zavoda,  predsjednik 
Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta, član Povjerenstva Rektora 
Sveučilišta, član Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama,…). 
 Željko Korlaet po narodnosti je Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. 


