
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Психологија 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ВИШИ КОГНИТИВНИ ПРОЦЕСИ 

Катедра  Катедра за психологију - Филозофски факултет Пале 
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Наставник/ -ци др Шуајб Солаковић, доцент 

Сарадник/ - ци мр Бојана Попадић, виши 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 58,8 39,2 0 1,3 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
98,1h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
173,1h семестрално 

Исходи учења 

1. Упознавање са различитим аспектима когнитивног функционисања и механизама који стоје у 
основи когнитивних процеса и функција. 

2. По завршеном курсу, студент ће имати преглед основних проблема когнитивне психологије. 
3. Упознавање стандрадних приступа у изучавању когнитивних процеса. 
4. На курсу се стичу темељна знања о основним компонентама система обраде информација и 

различитим аспектима виших когнитивних функција. 

Условљеност нема 

Наставне методе Предавања, семинарски рад, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Огранизациони сусрет. 
2. Методе и историјски развој когнитивне психологије. 
3. Меодели обраде информација 
4. Препознавање облика и пажња 
5. Карактеристике оперативне меморије и радна меморија 
6. Класификација садржаја дуготрајне меморије и организација појмова у семантичкој меморији 
7. Ментална визуелизација и епизодичка меморија 
8. Нивои описа језика и однос између лингвистике 
9. Синтакса и когнитивна обрада реченица 
10. Суђење и верификовање исказа 
11. Закључивање и доношење одлука 
12. Рјешавање проблема, експертско мишљење и креативност 
13. Историјски преглед неуропсихолошких истраживања 
14. Неуралне основе опажања облика и опреативне меморије 
15. Неуралне основе дуготрајне меморије, неуралне основе језика 

Обавезна литература  

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

Костић, А. 
 Когнитивна психологија, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд 
 

2006  

Бедли,А. 
Људско памћење-теорија и пракса, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд 

2004  

Допунска литература 

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

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                           
 



оцјењивање присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 40 40% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере  

 


