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Življenjepis 
 
1984  Diplomiral na Univerzi v Zagrebu, stomatološka fakulteta. 

1986 - 1988 Delal v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem v Sloveniji. 

1988 Mladi raziskovalec na dentalni patologiji na stomatološki fakulteti, Univerze 

v Zagrebu. 

1988   Magistriral na stomatološki fakulteti, Univerze v Zagrebu. 

1989 - 1992 Specializacija (dentalna in oralna patologija s parodontologijo). 

1989  Zaposlen kot asistent raziskovalec. 

1990 Obiskal je oddelek za konzervativno stomatologijo na Veliki dentalni in 

zdravstveni šoli St. Thomas ter bolnišnico St. Guy v Londonu. 

1991  Doktorska disertacija na stomatološki fakulteti, Univerze v Zagrebu. 

1993 Zaposlen kot znanstveni sodelavec in docent ter vodja stalnega 

izobraževalnega programa na podiplomskem študiju stomatološke fakultete 

Univerze v Zagrebu.  

1993 Udeleženec na sub specialističnemu tečaju endodontije na oddelku za 

endodontijo, na stomatološki fakulteti Showa, Univerze v Tokiu. 

1994 Zaključil sub specializacijo kot najboljši tuji študent v razredu prof. Koukichi-

ja Matsumoto in začel  poučevati na podiplomskem študiju. 

1995 Dobitnik nagrade Hans Genet, kot najboljši mladi endodont v Evropi, ki jo 

podarja Nizozemsko Endodontsko Združenje skupaj z Evropskim 

endodontskim društvom v Tel Avivu v Izraelu. 

1996 Dobitnik letne nagrade za znanstvene dosežke, ki jo podarja hrvaški 

parlament. 

1996 Izredni profesor na stomatološki fakulteti, Univerze v Zagrebu. 

1996 – 2005 Vodja raziskovalne projekta  "Eksperimentalna in klinična endodontija". 

2000 Redni profesor na stomatološki fakulteti, Univerze v Zagrebu. 

2005 Dobitnik nagrade za najboljšo znanstveno prezentacijo s strani podjetja 

Ivoclar-Vivadent. 



 

Bil je vodja in prodekan oddelka za znanost od leta 2003. Izdal je več kot sto znanstvenih in 

strokovnih člankov, konferenčne dokumentov in objavljenih predavanj. Na njegove članke se 

sklicujejo tako na Hrvaškem kot tudi v tujini. Sodeloval je pri raziskovalnih projektih, 

financiranih s strani hrvaškega ministrstva za znanost, št 3-02-277 "Endodontske bolezni in 

karies: Eksperimentalna in klinična študija" in št. 3-02-278 "Mineralizacija in demineralizacija 

trdih zobnih tkiv". Danes je vodja projekta "Eksperimentalna in klinična endodontija" in 

programa "Temeljne in uporabne raziskave ustnega zdravja in materialov v zobozdravstvu", 

št.: 065-0650444-0418. Leta 1996 je bil na študijskem obisku v "Oddelku za endodontijo in 

karies" na stomatološki fakulteti ACTA, Univerze v Amsterdamu ter leta 1998 na obisku v 

"Oddelku za endodontijo" na stomatološki fakulteti na Univerzi v Floridi, Gainsville. Bil je 

mentor številnih diplomskih nalog ter več magistrskim in doktorskim delom. Bil je član 

hrvaškega zdravniškega društva od leta 1984, je aktiven član in državni predstavnik v 

Evropskem endodontskem združenju, predsednik hrvaškega endodontskega združenja, 

polnopravni član hrvaške akademije medicinske znanosti od leta 1997 in član Mednarodnega 

združenja za dentalne raziskave od leta 1995. 

 

 


