
Životopis akademika Daniela Rukavine  

Akademik Daniel Rukavina rođen je 22. veljače 1937. u Sarajevu, srednje školovanje završio je u Tuzli, 

Medicinski fakultet u Zagrebu, a od 1962. radi na Sveučilištu u Rijeci kao asistent na Zavod za fiziologiju 

i imunologiju Medicinskog fakulteta. Na Medicinskom fakultetu razvija cjelokupnu karijeru sveučilišnog 

nastavnika, od asistenta do redovitog profesora, predstojnika Zavoda za fiziologiju i imunologiju, 

prodekana za znanost do dekana Medicinskog fakulteta u dva mandata. Od 1990. redoviti je član 

Akademije medicinskih znanosti Hrvatske a od 2000. redoviti član Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti. Od 2000. je Rektor Sveučilišta u Rijeci u dva mandata a od 2009. profesor emeritus 

Sveučilišta u Rijeci. 2013. utemeljuje i Zavod HAZU za kliničku i transplantacijsku imunologiju i 

molekularnu medicinu u Rijeci 

Kao dekan Medicinskog fakulteta, akademik Rukavina dinamizirao je i unaprijedio sve njegove temelj-

ne aktivnosti, stabilizirao studije medicine i stomatologije, otvorio 4 potpuno nova redovita studija VI. 

stupnja reorganizirao i ekspandirao poslijediplomske studije, te  demokratizirao izborne postupke pri 

napredovanju nastavnika. Za vrijeme njegovoga dekanskog mandata broj znanstveno-nastavnih 

djelatnika na Fakultetu povećan je sa 153 na 246 znanstvenika i proširene su nastavne baze Fakulteta 

prema Istri i Hrvatskom primorju.  

Znanstveni opus akademika Daniela Rukavine sastoji se od 907 naslova, od kojih su: 2 teze, 253   izvorni 

znanstveni radovi, 18 kritičkih pregleda, 18 poglavlja u knjizi, 13 uredništva u međunarodnim knjigama 

i CC časopisima, 5 uredništva u domaćim knjigama, 13 rasprava, 3 enciklopedijska članka, 15 poglavlja 

u udžbenicima, 29 ostalih članaka,  26 prijevoda poglavlja u udžbenicima, te 512 sažetaka priopćenja s 

domaćih i inozemnih skupova. Većina znanstvenih radova akademika Rukavine odnosi se na 

istraživanja temeljnih imunoloških mehanizama i na imunološke aspekte brojnih kliničkih entiteta. 

Aktivnost u okviru akademske zajednice na Sveučilištu u Rijeci okrunjena je 2000. godine kada je 
akademik Rukavina imenovan za v.d. rektora, te 2001. godine kad je izabran za rektora Sveučilišta. 
Akademik Rukavina započinje intenzivan rad na obnovi Sveučilišta. 

Tijekom rektorskih mandata akademik je aktivno djelovao i kroz instituciju Rektorskog zbora, na čijem 

je čelu bio u razdoblju 2007.-2008. godine čime je dao značajan doprinos profiliranju znanstvene i 

sveučilišne politike u Hrvatskoj. 

Znanstveno i profesionalno djelovanje akademika Rukavine, osim utjecaja na razvoj Zavoda za 
fiziologiju i imunologiju, Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci, ostavilo je duboki trag u užoj i 
široj zajednici.  Svim svojim aktivnostima kroz institucije u kojima je bio zaposlen, organizacije i tijela 
kroz koja je djelovao, te javnim djelovanjem i utjecajem, akademik Rukavina ostvario je izniman 
doprinos od općeg značaja za zajednicu. Te doprinose zajednica je procjenjivala i vrednovala tijekom 
cijelog radnog vijeka kao i nakon umirovljenja. 
Već na temelju kratke analize životnog puta i životopisa akademika Rukavine razvidno je da se radi o 
iznimnoj osobi koja je kroz svoj životni i radni vijek ostvarila iznimne doprinose u znanstvenim 
istraživanjima, medicinskoj edukaciji, razvoju pomlatka i stvaranju novih generacija lidera, te 
međunarodnom umrežavanju i prepoznavanju znanstvene zajednice u Rijeci. Stoga je doprinos 
razvoju institucija, Zavoda za fiziologiju i imunologiju, Medicinskog fakulteta, zdravstvenih 
organizacija u regiji,  i cjelopkupnog Sveučilišta u Rijeci, a time grada Rijeke, Primorsko-goranske 
županije i cijele Hrvatske nemjerljiv. 
 


