УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
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Студијски програм: Психологија
II циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

I година студија

КЛИНИЧКА УПОТРЕБЕ СНОВА
Катедра за психологију- Филозофски факулте Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПСМ10-2/3
изборни
Наставник/ -ци
др Спасенија Ћеранић, редовни професор
Сарадник/ - ци
/

Семестар

ECTS

II

4

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
2
0
51,9
51,9
0
1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 60
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
h
103,8h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
163,8h семестрално
1. Стечена основна знања о теоријским приступима сновима,
2. Знање о могућностима употребе снова у процјени личности и дијагностици
Исходи учења
3. Знање о могућностима употребе снова у индивидуалној и групној психотерапији
4. Знање о кориштењу снова у процјени трауматизма
Условљеност
положени испити из групе предмета клиничке психологије на првом циклусу студија
Наставне методе предавања, вјежбе кроз примјере, семинарски рад, консултације
1. Представљање области и упознавање са обавезама.
2. Историја развоја изучавања снова.
3. Фројдово учење о сновима и начин употребе снова у психоанализи.
4. Јунгов приступ сновима. Адлеров приступ сновима.
5. Приступ сновима у оквиру структурне теорије.
6. Снови у теорији објектних односа и селф психологији.
Садржај
7. Значај неурофизиолошких открића за клиничку употребу снова.
предмета по
8. Психолошке трауме и снови.
седмицама
9. Снови и границе ега: Хартманов приступ.
10. Савремена употреба снова у психоанализи.
11. Употреба снова у групној анализи.
12. Улога снова у процјени психопатологије.
13. Употреба снова у гешталт терапији.
14. Методолошки проблеми у научном истраживању снова.
15. Систематизација градива.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Снови и њихова клиничка употреба, Скрипта за
Ћеранић, С.
2016
интерну употребу
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Истраживачки положај снова у психологији
Ћеранић, С.
данас, Зборник радова II конгреса психолога
2011
БиХ,Бања Лука
Lansky,M.R. etal.
EssentialPapersonDreams,NewYorkUniversity
1992
Улога и значај трансферних снова у групној
Радосављевић, Р.
психотерапији, Београд, Медицински факултет 1990
(докторска дисертација)
Одраз трауматских ситуација на снове
Ћеранић,С.
1986
конверзивних неуротичара, Београд,
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Датум овјере

Филозофки факултет (магистарски рад)
Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО

Бодови

Проценат

5+5
20
/
/
/
/

10%
20%

70
100

70%
100 %

