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1. Стицање основних знања и вјештина неопходних за разумјеавање основних
психометријских концепата.
Исходи учења
2. Разумијевање основних појмова потребних за примјену тестова.
3. Овладавање вјештинама обраде и анализе скорова резултата
4. Способност самосталног тумачења тестовних резултата.
Условљеност
нема
Предавања и вјежбe у сврху овладаванја и примјенепсихолошкох мјерних инструмената.
Наставне методе
Самостални рад студената. Консултације. Учење за тестове и завршни испит.
1. Огранизациони сусрет.
2. Основни појмови у психометрији.Шта је психометрија? Значај психометрије.
3. Проблеми дефиниција мјерења. Нивои мјерења.
4. Психолошко мјерење и процјењивање.
5. Дефиниција и врсте узорака. Узорци у психометрији.
6. Варијабла. Уводни појмови. Дефиниција варијабле.
7. Карактеристике варијабле. Знаци варијабле. Димензионалност. Обим и трајање
Садржај
варијабле, универзалност.
предмета по
8. Историјат развоја тестова. Дефиниције тестова.
седмицама
9. Структура тестова.Врсте тестова.
10. Класификација тестова према оређеним критеријумима.
11. Проблеми задавања тестова.Постигнућа на честицама. Аритметичка средина и варијанса
постигнућа на честицама.
12. Одређивање укупног постигућа на тесту. Оцјењивање.
13. Бодовање одговора на тестовима и корекција резултата.
14. Увођење испитаника у тест ситуацију. Упутство за задавање теста.
15. Демонстрација конкретних тестова.
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