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je datuma prije pola stoljeća Odlukom Sabora Republike znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović, zamHrvatske broj 688–62, članak I., osnovan samostalni Sto- jenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, prorektor

Nova Uprava Stomatološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu proslavio je nardić, prof. dr. sc. Ankica Marinović kao osobna izaslanica
26. rujna ove godine svoju veliku obljetnicu. Naime, tog predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, ministar

Peer misija Europske komisije na
Stomatološkom fakultetu

50 godina Stomatološkog fakulteta u Zagrebu
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Stomatolozi i liječnici stvaraju

matološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a za prvog Sveučilišta u Zagrebu za prostorno razvijanje i međuinstitudekana bio je izabran prof. dr. sc. Živko Bolf. Od tada do cijsku suradnju prof. dr. sc. Bojan Baletić, ravnatelj KBC-a

hrvatsko anatomsko i fiziološko

danas u toj se visokoškolskoj instituciji provodi izobraz- Zagreb doc. dr. sc. Zlatko Giljević, dopredsjednica Akademije

nazivlje
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Državna nagrada za znanost

4

Prosudba novih bioaktivnih materijala

ba generacija stomatologa koji su postali nositelji stoma- medicinskih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Melita Valentić
tološke zdravstvene zaštite ponajprije u Hrvatskoj, ali i Peruzović,
diljem Europe i svijeta.

i postupaka u restaurativnoj dentalnoj
medicini

te

prodekanica

za

studij

dentalne

medicine

skoj vijećnici nastavila prigodnim domjenkom u palači Dverce,
6

bili su i bivši dekani i prodekani, profesori u mirovini, bivši i

Poslijediplomski specijalistički studij

sadašnji nastavnici i djelatnici Stomatološkog fakulteta, stu7

denti, te mnogobrojni drugi gosti, suradnici i prijatelji.

Stomatološki fakultet i Colgate

Više informacija o povijesti fakulteta i proslavi 50. obljetnice

nastavljaju nagrađivati najbolje
studentske radove

medicine

Na proslavi, koja se nakon svečane sjednice u Staroj grad-

dentalnoj medicini - prof. dr. sc.

dentalne medicine

dentalne

Biočina Lukenda.
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Dvije značajne nagrade hrvatskoj
Vjekoslav Jerolimov

studij

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dolores

Poslijediplomski doktorski studij
dentalne medicine

za

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Renata
Gržić

5

prodekanica

samostalnosti
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pročitajte

na

mrežnoj

Tom je prigodom na Gornjem gradu, u Staroj gradskoj vijećni- www.sfzg.unizg.hr/o_fakultetu/povijest.

Prva diplomirana generacija na
Stomatoloskom fakultetu, 1962.-1967. 8

ci, pod pokroviteljstvom predsjednika zagrebačke Gradske

II. znanstveni skup o orofacijalnim

skupštine održana svečana sjednica. Nazočni su bili mnog-

bolestima u HAZU
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obrojni uglednici iz zemlje i inozemstva. Najprije ih je pozdra-

Acta Stomatologica Croatica
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vio dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Dragutin Ko-

Studentski časopis Sonda
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mar koji je u svojem govoru, praćenom multimedijalnom
prezentacijom, istaknuo sve najvažnije trenutke 50-godišnje

Ljetni kamp studenata dentalne
medicine u Splitu

11

povijesti Fakulteta. Zatim su im se prigodnim riječima obratili
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predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba Davor Ber-
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