
Мандић,дрДанимир (1964), ре дов ни про фе сор (2003) 
за пред ме те Информатикаи Образовнатехнологија. Ра ди 
на Учи тељ ском фа кул те ту од осни ва ња. Док то ри рао је на 
Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду (1994) у обла сти 
ин фор ма ци о них си сте ма у са о бра ћа ју и на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Ис точ ном Са ра је ву (2002) у обла сти ди дак тич

коин фор ма тич ких ино ва ци ја на Од се ку за пе да го ги ју. За вр шио је спе ци ја
ли за ци ју из обла сти ком пју тер ских на у ка на Mic hi gan Sta te Uni ver sity (1988) 
у САД. Но си лац је нај ви ше ли цен це за  ис пи ти ва ча у обла сти Европ ских стан
дар да ин фор ма тич ких зна ња (ECDL) и ко ор ди на тор је за те сти ра ње кан ди да
та за ову ме ђу на род ну ли цен цу у Ср би ји.

Нај зна чај ни ји ра до ви ко је је до са да об ја вио су: WEBпорталииобразовањена
даљинууфункцијиподизањаквалитетанаставе, Ме ди а граф, Бе о град (2006), 
Информационетехнологије – Европски стандарди информатичких знања, Ме
ди а граф, Бе о град (2005), Дидактичко-информатичке иновације у образовању, 
Ме ди а граф, Бе о град (2003), Методикаинформатичкогобразовања, Фи ло зоф
ски фа кул тет, Ба ња Лу ка (2003), Информационатехнологијауобразовању, Фи
ло зоф ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во (2001), Essentionalofmicrocomputersand
popular applications, Uni ver sity of Ba nat, Ti mi so a ra (1996), Менаџментуобразо-
вању, Педагошки факултет у Бијељини, Бијељина (2011) (коаутор), Школски
менаџмент, Школска књига, Београд (2011) (коаутор), Европски стандарди
информатичких компетенција, Чигоја, Београд (2011) (коаутор), Интернет
технолигија, Чигоја, Београд (2010).
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