УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Студијски програм: Социологија
Пун назив предмета
Катедра

Основни студиј
Друга година студија
ПСИХОЛОГИЈА
Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 3-5
Обавезан
Наставник/ -ци
Доц. др Наташа Костић
Сарадник/ - ци
Доц. др Наташа Костић

Семестар

ECTS

III

4

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
0
0
2*15*1
0*15*1
0
1
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 0*15 = 30(W)
2*15*1 + 0*15*1 = 30(T)
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално
30+30=60(Uopt)
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. идентификује основне концепте психологије, основне методе рада и истраживања у
психологији, историјске и савремене приступе изучавања психолошких појава и
Исходи учења
психолошку основу понашања,
2. да критички промишља о основним концептима у психологији индивидуалних разлика,
различитим теоријама личности и способности.
Условљеност
нема
Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,..
1. Психологија као наука – различите концепције предмета и метода у психологији. Развој
психологије.
2. Области савремене психологије. Примењене психолошке дисциплине.
3. Биолошке основе понашања – неурофизиолошке основе психичких процеса
4. Когнитивни процеси – сензације и опажаји.
5. Когнитивни процеси – учење и памћење
6. Когнитивни процеси –мишљење и решавање проблема; језик.
Садржај
7. Мотивациони и емоционални процеси
предмета по
8. Основни концепти и теорије, врсте емоција и мотива.
седмицама
9. Међузависност емоција и мотива
10. Индивидуалне разлике – интелигенција и личност
11. Особине личности, теорије и истраживања личности, биолошки и социјални аспекти
12. Теорије интелигенције.
13. Различите интелектуалне способности
14. Социјални аспекти понашања – индивидуа и друштво
15. Систематизација
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Аутор/ и
Рот, Н.
Аутор/ и
Ратус, С., А.
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Општа психологија,
2010
Београд: Завод за уџбенике;
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Темељи психологије,
2001
Јастребарско: Наклада Слап
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10
10%
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј

нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум
нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад

40

40%

50
100

50%
100 %

Завршни испит

Web страница
Датум овјере

нпр. завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
http://www.ffuis.edu.ba/
(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)

