
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Психологија 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ЕМОЦИЈЕ И МОТИВАЦИЈА 

Катедра  Катедра за психологију - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПС2-3 обавезан II 6 

Наставник/ -ци др Шуајб Солаковић, доцент 

Сарадник/ - ци мр Ђорђе Петронић  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 67,5 45 0 1,50 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
112,5h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
187,5h семестрално 

Исходи учења 

1. Усвајање знања о основним покретачима људске активности. 
2. Разумјевање зашто нешто људи раде, зашто се тако осећају, каквом снагом и брзином реагују 

на ситуације, околности, властите доживљаје је основни циљ знања из овог предмета. 
3. Позициониранје мјеста и улоге овог психолошког знања у систему других наука које се баве 

људском мотивацијом и емоцијама. 

Условљеност нема 

Наставне методе Предавање и дебате, консултације, самостални рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Огранизациони сусрет. 
2. Упознавање претеча психологије 
3. Предмет, задаци и основни проблеми психологије мотивације и емоција 
4. Основни мотивациони појмови (рефлекси, инстинкти, тежња, намера итд) 
5. Физиолошке основе мотивације  
6. Воља  и проблеми воље 
7. Теорије мотивације 
8. Несвесна и други облици мотивације 
9. Изучавање емоција у оквиру филозофије и других наука 
10. Појам и врсте емоција 
11. О емоцијама – физиолошки приступ 
12. О емоцијама – когнитивистички приступ 
13. О емоцијама – феноменолошки приступ 
14. Систематизација структуре научног знања 
15. Припрема за завршни испит 

Обавезна литература  

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

Креч и Крачфилд Елементи психологије, Научна књига, Београд 1975  

Допунска литература 

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

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

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  

 


