Prof. dr. sc. Aleksandar Šolc, professor emeritus (1990. –
1992.)
Prof. dr. sc. Aleksandar Šolc, roñen je u grañanskoj obitelji 17.
rujna 1934. godine u Velikim Gejovcima, tadašnjoj
Čehoslovačkoj Republici. U Hrvatsku dolazi s roditeljima 1936.
godine, osnovnu školu završava u Fužinama 1945. godine, a
gimnaziju u Rijeci 1953. godine. Diplomirao je na Kemijskotehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1958. godine, a na istom Fakultetu 1965. godine obranio
doktorsku disertaciju i stekao akademski stupanj doktora
kemijskih znanosti. Od početka 1959. godine pa sve do odlaska u
diplomatsku službu kao veleposlanik Republike Hrvatske u
Republici Mañarskoj 1992. godine, sudjelovao je u izvedbi
visokoškolske nastave, prvo kao asistent te napredujući do
znanstveno-nastavnog zvanja redovitog profesora.
Najveći dio svog radnog vijeka proveo je u bivšem Institutu grañevinarstva Hrvatske (IGH), te
Grañevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. listopada 1988. godine do 30. rujna 1990.
godine obnašao je dužnost dekana Grañevinskog fakulteta u Osijeku. Za to, relativno kratko vrijeme,
ostavio je upečatljiv trag i dao veliki doprinos u razvoju znanstvenoistraživačke, nastavne i stručne
djelatnosti Grañevinskog fakulteta Osijek.
Obnašao je dužnost rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 1990. do 1992. godine.
Krajem akademske 1991./1992. godine, kao “ratni“ rektor odlazi u diplomatsku službu i obnaša
dužnost veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mañarskoj. Nakon obnašanja dužnosti
veleposlanika umirovljen je 1996. godine.
Područje njegovog znanstvenog interesa su grañevinski materijali, posebice bitumen i asfalt te opća
reologija. Za vrijeme svoga radnog vijeka objavio je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova u
domaćim i inozemnim časopisima te aktivno sudjelovao na više od dvadeset znanstvenih skupova u
zemlji i inozemstvu.
Bio je član redakcija ili izdavačkih savjeta mnogih časopisa (Kemija u industriji, Croatica Chemica
Acta, Nafta, Ceste i mostovi, Priroda, Civil Engineering Institute Abstracts) i urednik brojnih posebnih
publikacija i zbornika radova. Isto tako važno je napomenuti da je prof. dr. sc. A. Šolc bio član
Highway Research Bord-a u Washingtonu, redoviti član RILEM-a te član Tehničkog komiteta
RILEM-a TC 101 BAT (Bitumen and Asphalt Testing).
Govorio je engleski, ruski i mañarski jezik, a služio se francuskim i poljskim.
Dobitnik je mnogobrojnih inozemnih i domaćih priznanja i plaketa za svoj vrlo uspješan dugogodišnji
znanstvenoistraživački rad te suradnju s gospodarstvom, posebice s INA-Zagreb gdje se bavio
ispitivanjem, istraživanjem i primjenom bitumena i težih naftnih proizvoda te specijalnim tehnološkim
procesima.
Odlukom Senata od 30. siječnja 2006. godine dodijeljeno mu je počasno znanstveno-nastavno zvanje
professor emeritus. Prof. dr. sc. Aleksandar Šolc preminuo je 6. rujna 2014. godine.

