Akademik Ivica Kostović rođen je 7. lipnja 1943. godine u Zagrebu. Maturirao
je 1962. godine na Drugoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je 1967. godine na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1965. pomoćni je asistent, a
od 1968. asistent u Zavodu za anatomiju „Drago Perović“ Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti stječe
1971. godine u okviru poslijediplomskog studija „Eksperimentalna biologija-smjer
biomedicina“ na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, a 1972. godine je doktorirao
na Medicinskom fakultetu s disertacijom: „Terminalna degeneracija
u
limbičnom sustavu štakora nakon lezije tegmentuma srednjeg mozga“.
Školovao se i usavršavao na vodećim sveučilištima u SAD i to
postdoktoralno na The Johns Hopkins University 1972. - 1974. godine (Zavod
za anatomiju i neurologiju), te kao gost istraživač, na Sveučilištu Harvard
1976. godine (Odjel za neuroznanost i Children's Hospital, Harvard). Godine
1975. habilitirao je s radnjom „Rani razvitak neuronskih veza moždanekore
čovjeka“. Od 1979. je konzultant na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Yale
(New Haven, Connecticut), a 1991.g. imenovan je gostujućim profesorom
Sveučilišta u Amsterdamu. Redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu postaje 1979. godine, a za dekana Medicinskog fakulteta izabran je
1992. godine. U trajno zvanje redovitog profesora neuroznanosti i anatomije
izabran je 1998. godine. Inicijator je i osnivač Hrvatskog instituta za istraživanje
mozga kao modela istraživačke i edukacijske ustrojbene jedinice Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obnašao je i niz dužnosti u javnom životu
Akademik Ivica Kostović trenutno obnaša dužnost direktora Hrvatskog instituta
za istraživanje mozga i voditelj je poslijediplomskog doktorskog studija iz
neuroznanosti.
Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za
medicinske znanosti). Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i
Europske akademije znanosti, Udruge dragovoljaca liječnika Domovinskog rata,
upravnih odbora uglednih međunarodnih društava International Brain
Research Organization (IBRO) i Federation of European Neuroscience Societies
(FENS) te predsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost i Hrvatskog vijeća za
mozak.
Za svoj znanstveni i javni rad dobio je više priznanja i odlikovanja: 1991.
imenovan je gostujućim Spinoza profesorom na Sveučilištu u Amsterdamu;
dobitnik je nagrade „Ruđer Bošković“, nagrade Castang te visokog odličja
belgijskog kralja; 2009. dobitnik je Državne nagrade za znanost, za životno
djelo u području biomedicinskih znanosti.

Za zasluge u humanitarnom i javnom radu odlikovan je visokim državnim
odlikovanjima, od kojih je najviše Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i
Danicom, a za humanitarni rad odlikovan je i međunarodnim odlikovanjima:
Američkom zastavom, medaljom Europske unije, Visokim odličjem belgijskog
kralja te Velikim križem Reda časti Helenske Republike. Počasni je građanin grada
Pakraca.
Na temelju Odluke od 27. ožujka 2013. godine Senat Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku dodijelio je počasni doktorat gospodinu akademiku Ivici
Kostoviću, svjetski priznatom znanstveniku zbog iznimnog međunarodno
priznatog doprinosa u znanstvenom i nastavnom djelovanju te zbog velikih
zasluga u znanstvenom i javnom životu Republike Hrvatske, posebice tijekom
mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te za ostvarenu uspješnu i
kontinuiranu suradnju sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
kojom je bitno pridonio razvoju i napretku Sveučilišta, posebice Medicinskog
fakulteta u Osijeku.

