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nastavna djelatnost 

kolegiji tijekom 2019./2020. 

• Digitalni alati i sustavi u kulturi i kreativnim 
industrijama 

• Web dizajn 

• Oblikovanje mrežnih stranica 

• ICT u kulturi i kreativnim industrijama 

• Informacijske i komunikacijske tehnologije u 
kulturalnom menadžmentu 

• Digitalni medijski dizajn 1 

• Digitalni medijski dizajn 2 

obrazovanje • Poslijediplomski specijalistički studij Marketing 
posebnih područja  

• Doktorand Kulturologije na Doktorskoj školi 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

usavršavanje web dizajn 

grafički dizajn 

programiranje 

ECDL 

područje 
umjetničko/znanstveno/stručno-
istraživačkog interesa 

 

 

popis umjetničkih radova / 

popis znanstvenih radova / 

popis stručnih radova / 

nagrade i priznanja u struci / 

projekti / 

članstva u strukovnim udrugama Matica hrvatska 

Osijek Software City 

popis popularizacijskih radova / 



životopis u slobodnoj formi 

 

Toni Podmanicki je na Ekonomskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2014. 
godine završio Poslijediplomski specijalistički studij 
Marketing posebnih područja i stekao zvanje sveučilišni 
specijalist ekonomije. Trenutno je doktorand 
Kulturologije na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

Web i grafički dizajn je primarna djelatnost kojim se bavi 
od 2005. do 2007. godine, a nakon toga radi i poslove 
programera u Zavodu za informatiku Osijek u periodu od 
2006. do 2017. godine. 

Od 2012. godine ima zvanje predavač te je na 
Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar iz Zaprešića 
predavao u razdoblju od 2013. do 2016. godine., a od 
2009. do 2018. godine bio je stručni suradnik i predavač 
na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera 
u Osijeku. 

Aktivan je član zajednice Microsoft Community i 
organizacijskog tima KulenDayz konferencije, 
potpredsjednik (2014.-2018.) i tajnik (2018.-danas) udruge 
Vedri grad iz Osijeka te član udruge Matica hrvatska i 
Osijek Software City. 

poveznice http://tpodmani.com/ 
https://www.researchgate.net/profile/Toni_Podmanicki 

 


