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Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача Пирот, 2012. 

Ужа научна односно уметничка област Филозофија 

Академска каријера 2011. изабран у звање доцента на Филозофском факултету у Косовској Митровици, 

у првом семестру предавао предмет „Естетика“ на Академији лепих уметности у Београду,  2012. изабран 

у звање професора струковних студија за област филозофије на Високој школи струковних студија у 

Пироту, где и сада ради.  
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Магистратура 2007. Филозофски факултет у 

Београду 

Филозофија 

Диплома 1994. Правни факултет у Београду Право 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета Назив студијског програма, врста 

студија 

Часова 

активне 

наставе  

1. Филозофија васпитања oсновне струковне студије 2+0 

2. Грађанско васпитање oсновне  струковне студије 1+1 

3. Етика oсновне струковне студије 1+1 

4. Дете у нашој традицији и култури основне струковне студије 1+1 

5. Детињство, култура, васпитање основне струковне студије 0+1 

6. Етика васпитачког позива специјалистичке студије 2+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Ђорђевић, Д. „Једно савремено виђење прионизма“, „Трећи рпограм Радио-Београда“, бр. 155-

156/2012, Београд 

2.  Ђорђевић, Д. „Џилсова компаративна анализа ан-атта ваде и Хјумове филозофије“, 

„Годишњак Факултета за културу и медије“, Београд, 2013. 

3.  Ђорђевић, Д. „Холизам у Кришнамуртијевој филозофији васпитања“, Зборник радова Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту, 2013 са научног скупа 

„Холипри 2013. 

4.  Ђорђевић, Д. „Етички и епистемолошки аспекти миндфулнесс модела холистичког приступа 

васпитању предшколске деце“, Зборник радова Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача у Пироту са међународног научног скупа „Холипри 2014“, 2014. 

5.  Ђорђевић, Д. „Проблеми постмодернистичког приступа у филозофији васпитања“, зборник 

радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици са 

међународног научног скупа „Васпитно-образовни и спортски хоризонти 2014“ 

6.  Ђорђевић, Д. „Проблем селективне рецепције будистичке филозофије у васпитању 

спортиста“, зборник радова са међународног научног скупа „Хоризонти“ 2015, Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 

7.  Ђорђевић, Д. “Неки проблем приступа Нагарђуниној филозофији”, “Theoria”, 1/95, Београд 

8.  Ђорђевић, Д. Монографска студија Филозофија између Истока и Запада, Београд, 2007 

9.  Ђорђевић, Д.Монографска студија Увод у филозофију абнормалног, Београд, 2010 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 12,5 

Укупан број цитата 1 

Укупан број радова са SCI (ССЦИ) листе 1 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним 

У току је припрема монографских студија из области филозофије васпитња и филозофије психијатрије. 
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