
Студијски програм:Социјални рад 

Назив предмета:СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА  

Наставник: Сања Ђурђевић Асистент: др Јелена С. Живковић 

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Циљ предмета: 

Циљ курса је упознавање студената са најзначајнијим појмовима социјалне психологије, како 

би касније у пракси могли да разумеју понашања и односе појединаца и друштвених група у 

различитим социјалним ситуацијама; стицање знања из области социјалне перцепције и 

когниције, социјализације, социјалних мотива и ставова, структуре и динамике социјалних 

група и њиховог деловања као агенса социјализације, разумевање природе, узрока и могућих 

начина спречавања и решавања социјалних конфликта.  

Исход предмета: 

Студенти ће овладати теоријским појмовима који ће им омогућити да разумеју и адекватно 

усмеравају процес социјализације који је резултат интеракције између појединаца и различитих 

социјалних група, што је значајно за подршку адекватном социјалном функционисању 

појединца и значајних група у којима партиципира.  

Садржај предмета: 
1. Основне методе социјалне психологије 

2. Социјална когниција – разумевање социјалних ситуација 

3. Социјална перцепција – опажање социјалних ситуација 

4. Социјализација – појам, типови социјалног учења 

5. Извори и агенси социјализације 

6. Социјални мотиви 

7. Агресија 

8. Просоцијално понашање 

9. Социјални ставови: дефинисање, настанак, утицај на понашање, мењање 

10. Феномени сродни социјалним ставовима (вредности, вредносне оријентације, интересовања и сл.) 

11. Предрасуде, стереотипије, етикетирање – настанак и мењање 

12. Социјалне групе: појам, структура групе, врсте група 

13. Механизми социјалне интеракције и динамика група 

14. Конфликти: врсте, настанак, решавање 

15. Припрема за испит  

Литература  

Основна литература:  

1. Рот, 2010, Основи социјалне психологије, Београд, Завод за уџбенике и наставна 

средства (одабране стране) 

2. Аронсон и сарадници, 2005, Социјална психологија,Загреб, Мате (одабране стране) 

3. Хјустон и сарадници, 2003, Увод у социјалну психологију, Загреб, Слап (одабране 

стране) 

Допунска литература: 

1. Рот, 2010, Психологија група, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства (одабране 

стране) 

 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, видео презентација, дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијуми 20    

семинари 10   

 


