Краткa биографија
Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука, доцент на Катедри за психологију Филозофског факултета
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
Рођен 11.06.1980. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио у Алексинцу, а основне студије
психологије (са просечном оценом 9,36) у Нишу на Катедри за психологију Филозофског факултета
Универзитета у Нишу. Магистрирао (датум одбране:09.07.2009) и докторирао (датум одбране: 10.07.2012) на
Одсјеку за психпологију Филозофског факултета Универзитета у Бања Луци. Тема магистарске тезе:
Ефикасност и психолошке основе наставе путем решавања проблема увиђањем; тема докторске
дисертације: Стилови учења и моделирање процеса учења. Магистарска теза и докторска дисертација су му
из области педагошке психологије. Едукација из Гешталт психотерапије (2011-2014). Терапеутску активност
обавља под супервизијом .
Главна истраживачка усмерења су му из области педагошке психологије (посебно психологије
наставе), методологије психолошких истраживања, заштитете менталног здравља.
Избор у звања: I) сарадник у настави (март 2007. године); II) асистент (март 2010. године); III)
доцент, (априла 2013.године). Сви избори у звања на Филозофском факултету Универзитета у Приштин са
привременим седиштем у Косовској Митровици.
Чланство у професионалним телима и учешће у раду управних одбора и сл.:
Члан Извршног одбора EFPSA-e (European Federation of Psychology student's association), 2004-2005.
године; Члан Друштва психолога Србије од 2005. године; Члан IAAP-e (International Assotiation for Applied
Psychology); Студент- продекан на Филозофском факултету у Нишу, 2002 године; Члан управног одбора
Студентског Културног Центра (СКЦ) из Ниша од 2005. до 2008.; Секретар Катедре за психологију
Филозофског факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (2009-2010).
Учешће на пројектима :
Пројекти које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије:
- Од 2005 до 2007. године: "Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у
процесу евроинтеграције", (Евиденциони број пројекта: 149014D).
- 2010. године : ‘’Наставни рад у школама на Косову и Метохији у условима друштвене кризе’’. (По одлуци
Министарства на науку и технолошки развој, број: 401-00-00052/2010-01, од 13.03.2010)
- Од марта 2011.: ’’Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција ’’ (Евиденциони
број пројекта ИИИ 47023).

Координатор је пројекта: -’’Психолошко саветовалиште за студенте’’ на Универзитету у
Нишу (од 2005). Носилац пројекта: Студентски културни центар Ниш
До сада је објављивао своје ауторске и коауторске научне радове (29 објављених
оригиналних научних радова штампаних у целини) у домаћим и страним часописима, тематских
зборницима радова и зборницима радова са међународних и домаћих научних скупова. Часописи у
којима је објављивао радове: Journal of Loss and Trauma; Journal of educational and instructional
studies in the world, Svіt socіalьnih komunіkacій, Academica Science Journal, Теме, Енграми, Годишњак
Српске академије образовања, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Годишњак за
психологију. Коаутор је III верзије Теста професионалног опредељења (у издању Центра за
примњену психологију, Беогад).

