
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Психологија 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ-1  

Катедра  Катедра за психологију - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПС3-3 обавезан III 6 

Наставник/ -ци др Наташа Костић, 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 

2 2 0 39,2 39,2 0 1,3 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
78,4h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
138,4h семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. идентификује основне проблеме и приступе изучавања личности,  
2. критички сагледава приступе објашњавања структуре и динамике личности,   
3. примјењује теоријска сазнања о структури и динамици личности у објашњавању понашања 

појединца, као и у предвиђању понашања,  
4. примјењује различите теоријске приступе структури и динамици личности у практичном раду.  

Условљеност нема 

Наставне методе Предавања, индивидуални и групни практични рад, дебатни часови  

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Настанак психологије личности и приступи проучавања личности. 
2. Проблеми сазнавања и дефинисања личности. 
3.Структура, динамика и развој личности. 
4.Структура личности и предвиђање понашања. 
5.Приступи проучавања личности и теорије личности.  
6.Психоаналитичка теорија личности: Фројд.  
7.Аналитичка теорија личности: Јунг.  
8.Социопсихолошке теорије личности: Адлер.  
9. Социопсихолошке теорије личности : Фром, Хорнај.  
10.Феноменолошка теорија личности: Роџерс. 
11.Мотивацијска теорија личности: Мари.   
12.Тополошка теорија личности: Левин. 
13.Хуманистичка теорија личности: Маслов. 
14.Персонолошка теорија личности: Олпорт. 
15.Савремене теорије личности. 

Обавезна литература  

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

Хол, К., Линдзи, Х. Теорије личности, Нолит, Београд 1983  

Поповић, Б., В. 
Буквар теорије личности, Центар за примењену 
психологију, Београд 

2002  

Допунска литература 

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

Капрара, Ђ., В., Ћервоне, Д. 
Личност: детерминанте, динамика и потенцијали, 
Дерета, Београд: 

2003  

Фулогоси, А. Психологија личности: теорије и истраживања,  1983  

                                                           
 



Школска књига, Загреб 

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  

 


