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Prof.dr.sc. Marin Milković
Rektor Sveučilišta Sjever i član Hrvatskog
komunikološkog društva

Životopis
Prof.dr.sc. Marin Milković rođen je 23. veljače
1975 godine u Rijeci, gdje započinje i završava
svoje
osnovnoškolsko
i
srednjoškolsko
obrazovanje. 1993 godine upisao je Grafički
fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je
diplomirao 1998 godine. Iste godine zapošljava
se u Novom Listu, te paralelno i u srednjoj
Kemijsko-Grafičkoj školi u Rijeci gdje radi kao
nastavnik grafičke tehnologije i voditelja
usmjerenja grafičke pripreme. U periodu svoje
karijere u realnom sektoru bio je zaposlen od
2000. godine u Grafičkom zavodu Hrvatske, na
funkciji direktora za organizaciju i razvoj, a
kasnije i člana Uprave društva.
Svoju znanstvenu djelatnost Marin Milković
započinje 1999. sudjelovanjem u znanstvenoistraživačkom projektu MZOŠ pod nazivom
“Utjecaj tehnika digitalnog tiska i grafičkih
materijala na efikasnost reciklacije papira.”, te
ju
intenzivno
nastavlja
upisom
na
poslijediplomski
znanstveni
studij
na
Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje
je i magistrirao 2003. godine s temom ''Studij
gamuta grafičkih otisaka''. Iste godine prijavio
je i izradu doktorske disertacije pod naslovom
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''Evaluacija
odnosa
psihofizikalno
determiniranih vizualnih efekata i metoda
prevođenja gamuta'' koju je uspješno obranio
2006. godine. Aktivno je sudjelovao u realizaciji
šest znanstveno-istraživačkih projekata u
okviru Nacionalnog znanstvenog istraživačkog
programa MZO, te niza bilateralnih projekata s
domaćim i inozemnim sveučilištima, a
potrebno je istaknuti i sudjelovanje na dva
međunarodna
znanstvena
istraživačka
projekta.
Od 2005. sudjeluje u radu i razvoju ustanove
preteče
današnjeg
Sveučilišta
Sjever
(Veleučilištu u Varaždinu), na kojoj je obnašao
funkciju dekana od 2008. do 2014. godine,
odnosno
do
integracije
s
Medijskim
Sveučilištem (na kojemu je od 2012. godine
obnašao dužnost privremenog rektora). Autor
je ili koautor ukupno 8 studijskih programa
različitih razina (od preddiplomske do
doktorske) u RH i inozemstvu. Odlukom
Senata 2017. godine izabran je za rektora
Sveučilišta Sjever. Za vrijeme mandata prof.
Milkovića, na Sveučilištu Sjever i ustanovama
pretečama pokrenuta su ukupno 22 nova
studijska programa u četiri različita znanstvena
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područja te 2 programa u umjetničkom
području.
Osim na Sveučilištu Sjever, prof.dr.sc. Marin
Milković nositelj je kolegija i izvoditelj nastave
na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim
studijima na nekoliko Hrvatskih i inozemnih
sveučilišta. Posjeduje izbore u znanstveno
zvanje znanstvenog savjetnika u tri različita
znanstvena područja. 2013. godine izabran je za
člana suradnika, a 2017. godine izabran je i za
redovitog člana Akademije tehničkih znanosti
Hrvatske. 2019. godine od strane Ukrajinske
akademije arhitekture i graditeljstva dodijeljena
mu je počasna titula doctor honoris causa. Član
je programskih i organizacijskih odbora više
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desetaka
znanstvenih
konferencija,
te
uređivačkog
odbora
četiri
časopisa.
Predsjednik je uređivačkog odbora časopisa
„Technical Journal“ (indeksiranog u WoS). Član
je rektorskog zbora RH, kojim će predsjedati od
01.10.2020. do 01.10.2021.
U
svom
dosadašnjem
znanstvenoistraživačkom radu, objavio ukupno 7 poglavlja
u znanstvenim knjigama, 9 monografskih
izdanja ili visokoškolskih udžbenika odnosno
priručnika, 2 srednjoškolska udžbenika, 6
uredničkih knjiga, te više od 110 znanstvenih i
stručnih radova u časopisima i zbornicima
konferencija od koji je više od 30 indeksirano u
WoS bazama.
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