УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Њемачки језик и књижевност
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
III година студија
ПСИХОЛОГИЈА
Катедра за психологију- Филозофски факултет Пале
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1,7
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
30 h
52 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско:
82 h семестрално
1.Опишу и објасне основне школе мишљења и редослед њиховог јављања у психолошкој науци
2. Да се упознају са основним карактеристикама метода и техника (мана и предности) и етичких
принципа у приступима у психолошкој струци инауци
Исходи учења
3. Да опишу и препознају основне феномене из области когниције, емоција, мотивације, социјалне
интеракције, развоја личности.
4.Да препознају и разумеју природу нормалности, менталног здравља и психичких поремећаја
Условљеност
Нема условљености другим предметима
Наставне методе Предавања, семинарски рад и вјежбе
1.Дефиниција, предмет и задаци Психологије.
2.Кратка историја психологије
3.Прве психолошке перспективе (структурализам, функционализам, асоцијаноизам,руска
физиолошка школа,бихејвиоризам, гешталт психологија, психодинамска психоплогија, когнитивна
психологија,хуманоистичка)
4.Области психологије
5.Опис послова психолога (Стандарди рада)
6.Примијењена психологија (мјесто,проблеми)
7.Методологија психолошког истраживања
Садржај
8.Методе технике у психологији
предмета по
9.Нервни систем (основне карактеристике)
седмицама
10.Рефлекси и осјети
11.Когнитивни процеси (опажање,памћење,мишљење, учење, заборављање, вјештачка
интелигенција)
12.Емоције и мотивација(класификација емоција, емоционална интелигенција, мотиви Фрустрације
мотива у конфликти
13.Личност (фактори развоја, теорије личности,стабилност блиучности, поремећај личности
14.Социјално понашање (социјализација, агенси социјализације, просоцијаално и агресивно
понашање, социјални ставови, групе и групни процеси)
15.Појам менталног поремећаја.терапија поремећаја, принципи менталне хигијене
Обавезна литература
Година
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Странице (од-до)
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Рот, Н.
Стор, Е.

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Увод у психологију, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд
Умијеће психотерапије Београд, Предраг и Ненад
Допунска литература

(2010)
(2006)

Аутор/ и

Назив публикације, издавач

Година

Странице (од-до)

Бодови

Проценат
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20
50
100

10%
10%
10%
20%
50%
100 %

Предиспитне обавезе
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Датум овјере

Присуство настави
Самостални задаци
Семинарски рад
Колоквијум
Завршни испит
УКУПНО

Максимум бодова 2

