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S K R A Ć E N I   Ž I V O T O P I S 

 

Dean Učkar rođen je 03. svibnja 1974. godine u Puli. Državljanin je Republike Hrvatske i po 

nacionalnosti Hrvat. Nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, upisuje Fakultet 

ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula, kojeg završava 1997. godine. Poslijediplomski 

znanstveni studij „Financije poduzeća“ upisuje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kojeg 

završava 2004. godine obranom magistarskog rada „Izloženost hrvatskih banaka rizicima“. 

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj financijske strukture i dividendne politike na tržišnu 

vrijednost poduzeća u Republici Hrvatskoj“ brani 2006. godine pri Fakultetu ekonomije i turizma 

„Dr. Mijo Mirković“ u Puli. 

Od polovice 1999. do kraja 2000. godine zaposlen je u Štedno kreditnoj zadruzi „Zlatnik“ Pula na 

radnom mjestu financijskog savjetnika i člana Kreditnog odbora, dok je od 2001. godine zaposlen 

na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Svoj razvojni put započeo je od 

znanstvenog novaka, asistenta, pa sve do redovitog profesora društvenih znanosti, polja ekonomije 

i znanstvene grane financija (od 2018. godine). Nositelj je više kolegija iz domene financija na 

preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj (doktorskoj) razini na svojoj matičnoj instituciji. 

Sudjeluje u brojnim međunarodnim edukacijama i projektima kojima usavršava svoje znanstvene 

i stručne kompetencije. 

Šef je Katedre za financije pri matičnom fakultetu, zamjenik predsjednika Sveučilišnog Savjeta 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, voditelj radionica usmjerenih povećanju financijske pismenosti 

građana, mentor korisnicima Studentskog poduzetničkog inkubatora, kao i suradnik Centra za 

europska istraživanja pri matičnoj instituciji. Osim ovih aktualnih dužnosti, u prošlosti je 

sudjelovao u brojnim povjerenstvima i odborima, kako na razini matične institucije, tako i 

surađujući sa ostalim institucijama. 

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. Autor je brojnih znanstvenih radova objavljenih 

u relevantnim međunarodnim publikacijama i upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva 

znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pod matičnim brojem 260486. Oženjen je i otac jednog 

djeteta. 

 

U Puli, 01. siječnja 2022. 


