
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Психологија 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 

Катедра  Катедра за психологију – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПС4-3 обавезан  IV 6 

Наставник/ -ци др Горјана Коледин, ванредни професор 

Сарадник/ - ци мр Игор Вујевић асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 63 42 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
75h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
105h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
180h 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће:  
1. Имати општа знања о најчешћим социјално патолошким појавама, њиховим појавним облицима, 
теоријама које их објашњавају и етиолошким факторима који их најчешће узрокују;  
2. Бити упознати са резултатима различитих истраживања која су за предмет проучавања имала 
испитивање и идентификовање особина личности код особа које манифестују различите облике 
социјално неприхватљивог понашања; 
3. Бити оспособљени за препознавање различитих поремећаја у понашању; 
4. Кроз практичну наставу имати прилику упознати се са пословима које обављају психолози у 
различитим институцијама за третман особа које манифестују социјално неприхватљиво 
понашање; 

Условљеност Нема условљености за слушање и полагање предмета 

Наставне методе Предавања. Самосталан рад. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Припремна седмица. 
2. Предмет изучавања социјалне патологије у области психологије. 
3. Појам, теорије и феноменологија криминалног понашања; Особине личности извршилаца 
кривичних дјела; Криминални стилови размишљања. 
4. Појам, облици и теорије социјално неприхватљивог понашања младих; Развојни теоријски 
модели социјално неприхватљивог понашања младих. 
5. Етиологија социјално неприхватљивог понашања младих. 
6. Практична настава (посјета КПЗ Кула у Источном Сарајеву). 
7. Колоквијум I. 
8. Појам и облици насилног понашања (према другима) 
9. Самоубиство као социјално патолошка појава 
10. Појам и теорије зависности од психоактивних супстанци (наркоманија и алкохолизам); 
Феноменологија и етиологија. 
11. Појам и теорије зависности од коцкања и интенрета; Феноменологија и етиологија. 
12. Практична настава (посјета ЈУ Терапијска заједница „Кампус“) 
13. Сексуално ризична понашања (проститиуција). 
14. Сексуално ризична понашања (педофилија и инцест). 
15. Завршна седмица. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Коледин, Г. 
Социјална патологија, (необјављен испитни 
материјал) 

2017  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

                                                           
 



Јашовић,Ж. 
Криминологија малољетничке делинквенције, 
Савремена администрација, Београд 

1985  

Коледин, Г. 
Криминогено понашање и могућност предвиђања, 
Графид, Бања Лука 

2016  

Петронић,Ђ. и Вујовић, И. Млади у вртлогу промјена, Графид, Бања Лука 2013  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

тест/колоквијум 20 20% 

прихваћено теоријско истраживање 20 20% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени и писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере  

 


