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Daniel Rukavina rođen je 22. veljače 1937. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet završio 
je u Zagrebu, a od 1962. godine radi na Sveučilištu u Rijeci kao asistent na Zavodu za 
fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta. Na Medicinskom fakultetu razvija 
cjelokupnu karijeru od asistenta do redovitog profesora i predstojnika Zavoda za 
fiziologiju i imunologiju, prodekana za znanost i dekana u dva mandata. Bio je 
predsjednik Zajednice medicinskih fakulteta Jugoslavije (1985-1988). Za v.d. rektora 
izabran je 2000. godine, a od 2001. godine tijekom dva mandata bio je rektor Sveučilišta 
u Rijeci (2001-2009). U dva navrata biran je za predsjednika Rektorskog zbora hrvatskih 
Sveučilišta. Od 2000. godine redoviti je član HAZU, a utemeljitelj je (2013.) i voditelj 
HAZU Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci.  
Tijekom njegovog dekanskog mandata Medicinski fakultet se široko otvorio 
zdravstvenoj službi šire regije, značajno je demokratiziran izbor u nastavna zvanja i 
povećan znanstveno nastavni potencijal.  
Kao rektor značajno je pridonio izrastanju Sveučilišta u Rijeci u suvremeno europsko 
istraživačko Sveučilište. U tom razdoblju na Sveučilištu u Rijeci ostvaren je veliki 
investicijski program, implementiran je Bolonjski proces, otvoreni su brojni novi studiji 
u okviru postojećih fakulteta  te osnovani novi fakulteti (Učiteljski fakultet i Akademija 
primijenjenih umjetnosti). Napravljen je veliki iskorak u razvoju prirodnih znanosti kroz 
jačanje znanstvenog potencijala i osnivanje četiri sveučilišna odjela (Fizika, Matematika, 
Informatika i Biotehnologija). 
Od 2000. godine pokretač je i koordinator svih aktivnosti na izgradnji sveučilišnog 
kampusa na Trsatu. U tom razdoblju izgrađena je suvremena nastavna i istraživačka   
infrastruktura za Akademiju primijenjenih umjetnosti, Znanstveno tehnologijski park, 
Filozofski fakultet, Učiteljski fakultet, Građevinski fakultet i Sveučilišne odjele za Fiziku, 
Matematiku, Informatiku i Biotehnologiju, te objekt studentske prehrane. Znanstveni 
potencijal Sveučilišta povećan je za preko 400 znanstvenika, a na Sveučilište je primljeno 
više desetaka istaknutih znanstvenika iz zemlje i svijeta (35 znanstvenika iz hrvatske 
dijaspore) i tako snažno ojačane istraživačke jezgre. 
Najveći doprinos  u znanstvenom radu je dao u području kliničke imunologije i 
transplantacije, a naročito u području reprodukcijske imunologije u kojem je postigao i 
najvišu svjetsku prepoznatljivost. Znanstveni opus Daniela Rukavine sastoji se od 907 
naslova, pri čemu ističemo 253 izvorna znanstvena rada (167 u CC časopisima). 
Organizirao je dva svjetska kongresa iz reprodukcijske imunologije i deset 
međunarodnih kongresa iz kliničke i transplantacijske imunologije. Održao je po pozivu 
10 plenarnih predavanja na svjetskim i europskim kongresima, te 34 plenarna 
predavanja na međunarodnim kongresima.  Po pozivu održao je 26 predavanja na 
najpoznatijim sveučilištima u Europi, SAD-u i Japanu.  
Od 1975. godine do danas glavni je istraživač na brojnim projektima i programima.  Od 
1986.-1990. koordinator je svih eksperimentalnih i kliničkih istraživanja koja se u 
području Imunologije i transplantacije obavljaju u Hrvatskoj, a financirao ih je SIZ za 
znanost. Glavni je istraživač na više međunarodnih projekata. 
Bio je predsjednik Europske federacije za imunologiju i reprodukciju (1999-2001), 
predsjednik (2004.-2007) te počasni predsjednik (2007) Svjetskog društva za 
reprodukcijsku imunologiju (ISIR). U znanstvenom području reprodukcijske imunologije 
dobitnik je dvaju najprestižnijih nagrada za globalni doprinos području koje su mu 
dodijelili Američko i Europsko društvo.  



Za svoj znanstveni i cjelokupni rad dobio je preko 70 visokih domaćih i međunarodnih 
nagrada i priznanja. Nagradu za životno djelo dodijelili su mu : Sabor RH (2004), 
Hrvatska gospodarska komora ("Zlatna kuna za životno djelo", 2009), Primorsko-
goranska županija (2010) i Grad Rijeka (2012). Dodijeljena su mu i visoka državna 
odličja: Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom (1980 - Predsjedništvo SFRJ) i 
Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića  (2007 - Predsjednik RH). Daniel 
Rukavina počasni je doktor Univerziteta "Kiril i Metodij" u Skopju, zaslužni profesor 
Univerziteta u Mariboru (2006) i Profesor emeritus Sveučilišta u Rijeci (2010). 
Izgradio je međunarodno prepoznatljivu  znanstvenu školu. O kvaliteti njegovih učenika 
govori podatak da ih je 40 izabrano u zvanje sveučilišnog nastavnika ili odgovarajuće 
znanstveno zvanje, 20 su vršili dužnost predstojnika zavoda, klinike ili katedre, sedam 
su još bili prodekani, dekani i rektori ili ravnatelji kliničke bolnice. Neki od njegovih 
učenika po znanstvenoj prepoznatljivosti na samom su vrhu među hrvatskim 
znanstvenicima u području biomedicine, mnogi imaju značajnu, a neki i vrhunsku 
svjetsku prepoznatljivost.  


