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Пун назив предмета
Катедра

IV година студија

ПСИХОЛОГИЈА МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА
Катедра за психологију- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПС7-4
обавезан
Наставник/ -ци
др Горјана Коледин, доцент,
Сарадник/ - ци
мр Игор Вујовић, асистент,

Семестар

ECTS

VII

6

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
2
0
42
42
0
1,4
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
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Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
144h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће:
1. Стећи знања која су неопходна за разумијевање различитих области у оквиру психологије
међуљудских односа (међугенерацијских односа, партнерских односа, односа међу вршњацима,
међуљудских односа у школи, међуљудских односа у организацијама...).
2. Моћи примјенити концепте афективне везаности на област психологије међуљудских односа.
Исходи учења
(породична афективна везаност, партенрска афективна везаност, афективна везаност за
вршњаке).
3. Стећи основна знања из области психологије комуницирања.
4. Бити оспособљени за разумијевање невербалне комуникације.
5. Имати развијене вјештине асертивне комуникације и ненасилне комуникације.
Условљеност
Нема условљености за слушање предмета и полагање испита
Наставне методе Предавања. Самосталан рад. Консултације.
1. Припремна седмица
2. Увод у психологију међуљудских односа; Предмет проучавања психологије међуљудских односа
и методе које се користе у психологији међуљудских односа.
3. Афективна везаност као основ свих међуљудских односа; Испитивање афективне везаности;
Врсте афективне везаности.
4. Односи у породици као примарној групи; Међугенерацијски односи; Актуелни сукоби међу
генрацијама.
5. Партнерски односи.
Садржај
6. Међуљудски односи у стварном и виртуелном свијету.
предмета по
7. Колоквијум I.
седмицама
8.Основни концепти и објашњења комуникиације
9. Вербална и невербална комуникација
10. Утицај околине на комуникацију
11. Утицај додира и лица на комуникацију
12. Ненасилна комуникација (појам и облици)
13. Емпатија и ненасилна комуникација
14. Значај вербалне и невербалне комуникације у психологији
15.Завршна седмица
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Психологија међуљудских односа у образовању,
Хавелка, Н.
2005
Центар за примењену психологију, Београд
Невербална комуникација у људској интеракцији,
Mark L. Knapp, Judith A. Hall
2010
Наклада Слап, Јастребарско
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
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Афективна везаност (развој, модалитети и
2011
процена), Филозофски факултет, Ниш
40 знанствених студија које су промијениле
2004
психологију, Наклада Слап, Јатребарско
Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
Присуство предавањима/ вјежбама
Тест/колоквијум
Нацрт истраживања на тему из психологије међуљудских односа
Презентација експеримента из области психологије мешуљудских
односа
Завршни испит
завршни испит (усмени и писмени)
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