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Пун назив предмета ПОЛИТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА 
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Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПСМ10-1/2 изборни II 4.0 

Наставник/ -ци др Сњежана Станар, доцент 

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 2 0 51,9 51,9 0 1.73 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
60h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
103,8h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
163,8h семестрално 

Исходи учења 

1. Савладавањем овог предмета студент ће моћи/бити оспособљен за стицање ширег квантума 
знања о политичкој психологији, од подручја политичких институција до проблематикеу политичког 
понашања.  
2. Оспособљен за познавање и разумијевање одређених психологијских појава и процеса који су 
неопходни за разумијевање политике. 
3. Оспособљен за упознавање с одређеним методским приступима политичке психологије.  
4. Оспособљен за приказ најважнијих тема политичке психологије које су организоване око битних 
проблема савремених друштава, с посебним погледом на ситуацију у нашој средини. 

Условљеност Нема условљености другим предметима 

Наставне методе 
Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације, провјера знања: 1. и 2. колоквијум и/или  
завршни испит. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Припремна седмица  

2. Психологија и политичка наука: значење, важност, садржај и специфичности  

3. Одређење подручја и развој политичке психологије  

4. Методе и разине анализе у политичкој психологији  

5. Политичка социјализација: улога политичке биографије породице  

6. Предрасуде, стереотипи, социјалне дистанце и међунационални односи  

7. Политичка култура, ауторитарност и конформизам  

8. I колоквијум  

9. Психологија социјалних покрета  

10. Психологија вође и водства у политици  

11. Врсте идентитета: социјални идентиет, теорије социјалног идентитета, нација и национални 

идентиет  

12. Политичко опредељивање и понашање: теорије политичког опредељивања, медији и политика, 

испитивање јавног мнења  

13. Национализам и слични појмови: етноцентризам, расизам, антисемитизам, антинегризам  

14. Прошлост и будућност политичке психологије: политика у посткомунистичким земљама  

15. Припрема за завршни испит 

Обавезна литература  

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

Биро, М.  

Шибер, И.  

 

Homo postcommunisticus, 20. век, Београд 
Основе политичке психологије, Политичка култура, 
Загреб 
Имагинарни Балкан, Библиотека, 20. век, Београд 

2006 
1998 
 
 

 

                                                 
 



Тодорова, М.  

 

Sears, D.O., Huddy, L. & 

Jervis, R.  

Oxford Handbook of Political Psychology , Oxford Univ. 
Press 

1999 
 
2003 

    

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 5+5 10 % 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10% 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 15+15 30 % 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50 % 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере  

 


