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Srijeda 26. rujna 1962. bio je dan
kada je odlukom Sabora Republike
Hrvatske broj 688–62, članak I., osnovan Stomatološki fakultet Sveučilišta u
Zagrebu kao prva samostalna institucija za izobrazbu stomatologa u Hrvatskoj. Iako se izobrazba stomatologa
odvijala već od 1948. kada se počelo
s visokoškolskom nastavom stomatologije u Hrvatskoj na Odontološkom
odsjeku
Medicinskog
fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, tek je osnivanjem samostalnog Stomatološkog
fakulteta izobrazba stomatologa dobila
svoj pravi zamah. Osnivanje fakulteta
i njegovih zavoda bio je neizmjeran
poticaj razvoju stomatološke struke i
unapređenju oralnoga zdravlja u cijeloj
zemlji.
Studij stomatologije je u početku
trajao pet godina. Petogodišnji nastavni
plan je tijekom proteklih 50 godina
doživio brojne izmjene i preinake i konstantno se prilagođavao kako bi udovoljio zahtjevima suvremene izobrazbe
s područja stomatologije te potrebama
više od 5000 studenata koji su do
sada diplomirali na Stomatološkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Danas se na fakultetu izvodi integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij dentalne medicine kojim se
stječe 360 ECTS bodova. Studij je organiziran kroz šest nastavnih godina,
a završava obranom diplomskog rada.
Završetkom studija stječe se zvanje

doktor dentalne medicine (dr. med.
dent.). Konstantnim praćenjem zahtjeva suvremene stomatologije fakultet
danas predstavlja središte izvrsnosti
stomatološke profesije u nastavnom,
stručnom i znanstvenom pogledu na
nacionalnom i regionalnom nivou.
Kako bi se obilježilo 50 godina samostalnosti Stomatološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, 26. rujna 2012.
na zagrebačkom Gornjem gradu u
Staroj gradskoj vijećnici održana je
svečana sjednica koja je bila prilika
za prisjećanje na pojedine trenutke iz
povijesti fakulteta, kao i za predstavljanje novih planova za budućnost. Na
početku sjednice nazočnima se obratio
dekan prof. dr. sc. Dragutin Komar koji
je svojim govorom praćenim multimedijalnom prezentacijom prošao kroz
najbitnije trenutke 50-godišnje povijesti fakulteta pružajući svakome ponaosob priliku da se prisjeti svoje uloge
u tih 50 godina. Govore su održali
predsjednik Gradske skupštine grada
Zagreb Davor Bernardić; prof. dr. sc.
Ankica Marinović – osobna izaslanica
Predsjednika Republike Hrvatske Ive
Josipovića i savjetnica Predsjednika za
znanost, visoko obrazovanje i vjerske zajednice; Ministar znanosti, obrazovanja
i sporta – dr. sc. Željko Jovanović; zamjenica gradonačelnika grada Zagreba
gospođa Jelena Pavičić Vukičević; prorektor Sveučilišta u Zagrebu za prostorno razvijanje i međuinstitucijsku

suradnju - prof. dr. sc. Bojan Baletić, te
doc. dr. sc. Zlatko Giljević – ravnatelj
KBC-a Zagreb. Prigodnim poklonima
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu su darovali dopredsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
– prof. dr. sc. Melita Valentić Peruzović,
prof. dr. sc. Renata Gržić – prodekanica za studij dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
te prof. dr. sc. Dolores Biočina Lukenda
– prodekanica za studij dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Splitu. Sjednici su nazočili brojni
drugi uglednici iz Hrvatske i inozemstva, bivši dekani i prodekani, profesori
u mirovini, bivši i sadašnji nastavnici i
djelatnici Stomatološkog fakulteta, studenti, te mnogi drugi gosti, suradnici i
prijatelji.
Studenti i nastavnici su tijekom
cijelog ovog 50-godišnjeg razdoblja
postojanja fakulteta razvijali jedan
partnerski odnos koji se pokazao
kao produktivan i učinkovit spoj entuzijazma i iskustva koji je rezultirao brojnim uspješnim projektima
i realiziranim inicijativama u svim
područjima stomatologije. Pažljivim
praćenjem potreba i rezultata studenata, te uključivanjem najboljih među
njima u svoje planove i aktivnosti
fakultet si osigurava temeljne preduvjete za kvalitetan i održiv rast i razvoj
u budućnosti.
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