
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Руски и српски језик и књижевости 

 I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ПСИХОЛОГИЈА 

Катедра  Катедра за психологију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РСЈ6-5 обавезни VI 3 

Наставник/ -ци  

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 0 0 42 0  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
72h семестрално 

Исходи учења 

Упознавање карактеристика, потреба и могућности ученика старијих основношколских 
исредњошколских узраста, и стицање основних знања везаних за процес учења и комуникације 
унастави.Усвојена и међусобно повезана основна знања и појмови из развојне и педагошке 
психологије,релевантни за професионално компетентно обављање наставничке улоге 

Условљеност  

Наставне методе 
 Предавања ,радионице , дебате. И самостални задаци. Учење за тестове и завршни испит. 
Консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1 Појам развоја у психологији. Предмет, области и основне теме развојне психологије. 
2 Развој детета у социокултурном контексту. Развој психолошке мисли о детету. 
3 Чиниоци психичког развоја и питање усмерености развоја. Чиниоци интелектуалног 
развоја. 
4 Преглед основних теорија и истраживачких метода развојне психологије 
5 Рани психофизички развој (сажети преглед) 
6 СЛОБОДНА НЕДЕЉА 
7 Развој мишљења (Пијаже). Развој појмова (Виготски). Развој говора. Развој емоција. 
8 I парцијални испит 
9 Развој личности.Развој моралности. Социјални развој 
10 Личност и интелектуално функционисање у адолесценцији 
11 Појам и врсте учења. 
12 Примењена психологија учења. Мотивација за учење. 
13 Оцењивање ученика 
14 Практичне импликације психолошких знања у комуникацији са децом старијег 
основношколског исредњошколског узраста 
15 Завршни испит. 
16 Овјера семестра и упис оцјена 
17 II парцијални испит 

Обавезна литература  

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

Божин, А. Увод у развојну психологију, Београд   

Хрњица, С. Општа психологија са психологијом личности   

Крнета, Д. Едукацијска психологија, Бањалука   

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 20 20 

колоквијум 30 30 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


