Prof.dr. Dragan Primorac, hrvatski je liječnik, pedijatar, genetičar i forenzičar.
Odlukom Senata Sveučilišta Penn State, jednog od najvećih američkih sveučilišta,
imenovan je prvim nositeljem titule “Global Penn State Ambassador” u povijesti tog
Sveučilišta osnovanog 1855. godine. Godine 2002. godine Sveučilište New Haven
(Institut za forenzične znanosti „Prof.dr. Henry Lee“), u SAD-u mu dodjeljuje
nagradnu za životno djelo.
Predsjednik je Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke
znanosti i predsjednik je jednog od najuglednijih međunarodnog znanstvenih
društava iz područja forenzičke i kliničke genetike “International Society of Applied
Biological Science” u čijem radu sudjeluje i četvoro dobitnika Nobelove nagrade. Član
je međunarodnog savjetodavnog odbora izraelskog “Peres Center for Peace and
Innovations”. Predsjednik je Hrvatskog društva za humanu genetiku i Hrvatskog
klastera konkurentnosti personalizirane medicine.
Profesor je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New
Haven te na Xi’an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics u Kini.
Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u
Splitu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci. Nositelj je kolegija „Nacionalna
sigurnost i forenzične znanosti i globalizacija“ na doktorskom studiju Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik je Upravnog vijeća Specijalne bolnice
Sveta Katarina i suosnivač je Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti, Sveučilišta u
Splitu. Suosnivač je medicinskog fakulteta Medical School Regiomed u Bavarskoj.
Zamjenik je pročelnika Sveučilišnog Odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu
i Voditelj je Katedre za sigurnost i nacionalnu sigurnost Sveučilišnog Odjela za
forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.
Ukupno je objavio oko 200 znanstvenih radova, kongresnih priopćenja te 20-tak
knjiga i poglavlja u knjigama, a njegovi radovi su do sada citirani više 4500 puta
(Google Scholar) te je trenutno najcitiraniji hrvatski specijalista-kliničar u njegovoj
dobi koji živi i radi u Hrvatskoj. Radove objavljuje u najznačajnijim svjetskim
znanstvenim časopisima, uključujući Science i Nature. Do sada je bio mentor u izradi
10 doktorskih disertacija i dva magistarska rada.

