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ŽIVOTOPIS 

Prof.dr.sc. Marin Milković rođen u Rijeci, gdje je stekao osnovnoškolsko i srednjoškolsko 
obrazovanje. 1998 godine diplomirao je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste 
godine zapošljava se u Novom Listu, te paralelno i u srednjoj Kemijsko-Grafičkoj školi u Rijeci 
gdje radi kao nastavnik 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 znanstveno-
istraživačkom 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 
magistrirao 2003. godine s temom ''Studij gamuta grafičkih otisaka''. Iste godine prijavio je i 
izradu doktorske disertacije pod naslovom ''Evaluacija odnosa psihofizikalno determiniranih 
vizualnih efekata i metoda prevođenja gamuta''  koju je uspješno obranio 2006. godine pod 
mentorstvom prof.dr.sc. Stanislava Bolanče. 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. 

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).  

Odlukom Senata 2017. godine izabran je za rektora Sveučilišta Sjever. Za vrijeme mandata 
prof. Milkovića, na Sveučilištu Sjever i ustanovama pretečama pokrenuto je više od 20 novih 
studijska programa u četiri različita znanstvena područja te 2 programa u umjetničkom 
području. 

Osim na Sveučilištu Sjever, prof. Milković izvoditelj je 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 Odeske akademije arhitekture 
i graditljstva (UA) dodjeljena mu je počnasna titula „Doctor honoris causa“. Član je također 
niza znanstvenih i stručnih udruga, te programskih i organizacijskih odbora više desetaka 
znanstvenih konferencija, kao i uređivačkih odbora nekoliko časopisa.  


