УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм:Психологија
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
III година студија
ЕКОЛОШКА ПСИХОЛОГИЈА
Катедра за психологију-Филозофски факултет Пале
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1
0
0
22,5
0
0
1,5
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
15h
22,5h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
37,5h семестрално
1. Студенти ће упознати садржаје и методе које омогућавају психологу учешће у процесу
планирања и мјењања човјекове физичке околине.
2. Студенти ће бити у стању да разумију сложене односе човјека и околине и одреднице
понашања у и према околини.
Исходи учења
3. Студенти ће моћи евалуирати субјективни квалитет промјена у окини и биће у могућности
учествовати у планирању околине.
4. Искуственим учењем студенти ће проћи кроз процес планирања и провођења
истраживања те аализе и интерпретације добијених резултата и писања извјештаја
научног рада.
Условљеност
Нема условљености другим предметима
Наставне методе Предавања, семинар. Израда домаћих задатака. Консултације.
1. Дефиниција еколошке психологије и актуелних тема у подручју.
2. Однос човјека према природним и необновљивим ресурсима. Одреднице понашања према
оклини.
3. Методолошки проблеми и начини прикупљања података у подручју еколошке психологије.
4. Теоријески модели односа човјека и околине. Детерминизам и интеракционизам.
5. Средински стресори, њихов учинак на човјека и начини превенције. Перцепција опасности и
понашање у несрећним катастрофама.
6. Перцепција и когниција оклине. Когнитивне мапе. Перцепција квалитета оклине
Садржај
7. Социјалне димензије простора: особни простор, територијалност и приватност.
предмета по
8. Први колоквијум
седмицама
9. Урбана и стамбена оклина. Околина и вандалско понашање.
10. Мјесто и идентитет. Приврженост мјесту боравк.
11. Адаптивно понашање и прилагођавање оклине.
12. Одабир теме и припрема истраживања из еколошке психологије.
13. Развој методологије и инструмената за прикупљање података.
14. Анализа података и интерпретација.
15. Завршни извјештај о проведеном истраживању.
16. Други колоквијум.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Ајдуковић, Д.,
Човјекова окина и психологија
1991
Трстењак, А.,
Еколошка психологија
1984
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Присуство настави
Самостални задаци
Истраживачки рад
Колоквијум
Завршни испит
Бодова

Датум овјере

Максимум бодова 2
УКУПНО

Бодови

Проценат

10
10
10
20
50

10%
10%
10%
20%
50%

100

100%

