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укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
45 h
67,5 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
112,5 h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. идентификује основне концепте психологије, основне методе рада и истраживања у
психологији, историјске и савремене приступе изучавања психолошких појава и
психолошку основу понашања,
2. критички промишља о основним концептима у психологији индивидуалних разлика,
Исходи учења
различитим теоријама личности и способности,
3. користи теоријска сазнања у идентификовању психолошких проблема у пракси,
4. разумије основне аспекте психолoшког функционисања појединца и групе и у складу са
тим реагује у рјешавању практичних проблема,
5. идентификује психолошке проблеме у практичном раду са људима и адекватно врши
активности сарадње са психологом у рјешавању истих.
Условљеност
нема
Наставне методе Предавања, индивидуални и групни практични рад, дебатни часови
1. Психологија као наука: предмет, циљеви, развој и савремени приступи психологије.
2. Методе истраживања у психологији.
3. Развој психичког живота: биолошке основе и социјални фактори психичког развоја.
4. Когнитивни и морални развој.
5. Осјети и перцепција.
6. Учење.
7. Памћење и заборављање.
Садржај
8. Мишљење и говор.
предмета по
9. Интелигенција.
седмицама
10. Емоције.
11. Мотивација.
12. Личност: дефинисање личности и теорије личности.
13. Личност: схватања о димензијама личности.
14. Социјални аспекти понашања: ставови, предрасуде и вриједности.
15. Социјални аспекти понашања: социјална перцепција, социјални утицај, група.
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Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
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