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ДАНИЛО МИХАЈЛОВИЋ 

 

Биографија 

Данило Михајловић је рођен 4. фебруара 1987. године у Новом Саду. У 
родном граду завршава основну школу, а потом уписује Богословију Светог 
Саве у Београду. Православни богословски факултет Универзитета у 
Београду уписао је 2006. године и завршио га 2009. године као студент са 
највишим просеком на смеру (9,54) и стипендиста фондације „Млади таленти 
Србије – 1000 најбољих студената“ Министарства за омладину и спорт 
Републике Србије. Исте године уписује мастер студије на поменутом 
факултету и завршава их 2012. са просечном оценом 9,45. Након тога 2012. 
године уписује докторске студије на Православном богословском факултету 
Универзитета у Београду из области библистике. Под менторством 
професора др Порфирија Перића израђује докторску дисертацију под 
називом „Рецепција Старог Завета у аскетској литератури ране Цркве у 
Египту“, коју успешно брани 2021. године. Као стипендиста организације 
Johann-Adam-Möhler Institut 2016. године одлази у Минстер (СР Немачка) на 
краћи студијски боравак. Говори енглески (Advance in English by British 
Council - C1), немачки  (ÖSD Zertifikat - B2) и руски. Од класичних језика 
користи старогрчки, јеврејски (Израелском институту за библијске студије 
Универзитета у Јерусалиму), латински и црквенословенски. 

У периоду 2009-2017. ради као катихета у новосадским средњим школама. 
Паралелно са тим, у периоду 2013-2017. врши дужност програмског уредника 
радија Беседа. Од стране наставно-научног већа Медицинског факултета 
Универзитета у Новом Саду бива изабран за сарадника у настави на 
предметима Палијативна медицина и Историја сексуалности за период 2014-
2017. Године 2017. бива изабран за асистента на Катедри за Стари Завет, а 
потом и 2020. године поново бива изабран у исто звање. 
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