
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Педагошка пракса 3  
Наставник: Саша Степановић, Биљана Пејић, Александар Стевановић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Педагошка пракса 2 
Циљ предмета: 

 Омогућити студентима да развију кључне професионалне вештине планирања, реализације и 
евалуације наставе и образовних исхода; помоћи студентима да разумеју значај који стандарди и 
стандардизација наставног процеса имају за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовних 
исхода; оспособити студенте за процену квалитета штампаних и дигиталних уџбеника и наставних 
материјала; обучити студенте за употребу различитих метода и техника процене постигнућа ученика, 
креирање задатака за тест знања и компоновање тестова знања. 

Исход предмета: 
Студент: 

 разуме и примењује стандарде квалитета на уџбеничком и наставном материјалу; доноси заснован суд 
о квалитету уџбеничких и наставних решења и предлаже побољшања;  

 разуме специфичности различитих когнитивних процеса (разумевање, анализа, синтеза, евалуација, 
креација) и типова знања (декларативно, процедурално, условно, метакогнитивно) у настави;  

 разуме како настава култивише когнитивне алате које ученици користе и уме да изабере или креира 
алате који су примерени конкретном наставном садржају;  

 планира наставу спрам постављених циљева;  
 разуме специфичности наставе у онлајн окружењу и уме да прилагоди начин реализације наставе; 
 процењује квалитет задатака у тестовима знања и ниво постигнућа за који су намењени;  
 уме да конструише тест знања са задацима различите когнитивне сложености. 

 
Увод у практичну активност: 
Стандарди и индикатори квалитета штампаних и дигиталних уџбеника и наставних материјала. Процедуре 
провере квалитета уџбеника и примена у настави. Квалитет и ефикасност образовања. Индикатори квалитета 
образовних исхода и њихова операционализација за потребе мерења. Националне и интернационалне студије 
процене квалитета образовних исхода. Таксономије знања и њихова примена у настави.  
 
Практична настава: 
Студент бира 2 задатка са листе и реализује их у школи уз супервизију: 
1. Анализа уџбеника према стандардима и индикаторима 
Студент бира један од уџбеника психологије одобрених за употребу у средњошколској настави и анализира 
постојећа уџбеничка решења према стандардима и индикаторима из документа: Стандарди квалитета 
уџбеника. Резимира основне налазе, даје оцену и предлоге за унапређење постојећих решења. 
2. Опсервација и анализа часа: идентификовање стратегија наставника за подржавање виших облика 
мишљења 
Студент посматра узорак тематски кохерентних часова и анализира их, уз примену опсервационог 
протокола. Идентификује стратегије које наставник користи у подстицању мишљења вишег реда (критичко 
мишљење, решавање проблема и доношење одлука, хипотетичко и аргументативно мишљење), даје оцену 
заступљености и ефикасности ових стратегија. 
3. Планирање наставе оријентисане на исходе: примерене методе за подржавање развоја виших 
облика мишљења 
Студент прави сценарио часа за једну лекцију или тематску целину уз предлог метода рада и додатних 
наставних материјала којима се подстичу когнитивне активности које надилазе ниво запамћивања и 
репродукције. 
4. Планирање наставе на даљину  
Студент постојећа уџбеничка решења прилагођава условима онлајн наставе, тако да се одржи квалитет и 
искористе предности коришћења дигиталних медија.  
5. Израда задатака различитиг нивоа за тест знања и креирање теста  
Студент креира питања и задатке за тест знања који су: а) у различитом формату, б) процењују различите нивое 
постигнућа и в) активирају ученике на различите начине. Студент примењује знања о квалитету појединачних 
задатака. 
Литература:  

 Anderson, L. W. et al. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s 
Taxonomy of Educational Objectives. Boston: Allyn & Bacon.  



 Хавелка, Н. и сар. (2002). Систем за праћење и вредновање квалитета образовања. У Ковач Церовић, 
Т., Левков, Љ. (ур.), Квалитетно образовање за све (стр. 151-184). Београд: Министратво просвете и 
спорта РС.  

 Ивић, И., Антић, С., Пешикан, А. (2008). Водич за добар уџбеник:општи стандарди квалитета 
уџбеника. Нови Сад: Платонеум.  

 Плут Д. (2003). Уџбеник као културно-потпорни систем. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства.  

 Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби. Службени гласник РС, 
бр 42/2016.  

 Правилник о стандардима квалитета уџбеника у електронском облику и упутство о њиховој употреби. 
Службени гласник РС, бр 42/2016.  

 Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби. Службени гласник РС, 
бр 45/2018.  

 Вулфолк, А., Хјуз, М., Волкап, В. (2014): Психологија у образовању III, Београд: Clio  
 Закон о уџбеницима и другим наставним средствима. Службени гласник РС, бр. 44/2018.  

Број часова активне наставе: 6 
Методе извођења наставе:  супервизијски рад, демонстрација, опсервација, анализа садржаја, дискусија и 
дебата. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активности студената  10  
Одбрана практикума 30 

Практикум са задацима 
на курсу 60   

 



. Табела 5. 2 Спецификација предмета 

Студијски програм /студијски програми: Основне академске студије психологије  
Назив предмета: Увод у психологију 
Наставник: Светлана Здравковић, асс. Александар Стевановић 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: За праћење курса нису потребни предуслови. 
Циљ предмета:                                                                                                                                                                  
Упознавање студената са основним психолошим појмовима и отвореним питањима психолошке науке. Развијање свести 
о различитим појмовно-методолошким перспективама као суштинској особини савремене психологије. 

 
Исход предмета:                                                                                                                                                                                    
Овладавање базичним знањима о психолошким појавама и процесима и месту психологије у систему наука. 

 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Предмет психологије.  
Различите појмовно-методолошке перспективе у савременој психологији.  
Осети и опажање.  
Учење и памћење.  
Интелигенција и њен развој.  
Мотивација и емоције.  
Основни проблеми психологије личности.  
Интерперсонални односи.  
Психопатологија.  
Ментална хигијена. 
 
Практична настава 
Анализа текста, дискусија, припрема и презентовање проблема из наведених области. 
 
Литература:  
 
Жиропађа Љ. (2012), Увод у психологију. Београд: Чигоја штампа 
 
Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: а. Предавања: б. Вежбе: рад у групама 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у настави  писмени испит  50 
практични рад  усмени испит   
колоквијум-и  50 практични део испита   
семинар-и     



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета:  Когнитивна психологија 
Наставник: Бојан Лалић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање са основним појмовима когнитивне психологије. Разумевање основних принципа фунцкионисања 
појединачних когнитивних функција и њиховог међусобног односа. 
Исход предмета  
Студент након положеног испита треба да поседује критичко разумевање основних когнитивних феномена и 
процеса. 

Садржај предмета:  
 
Теоријска настава:  
Предмет, методе и историјски преглед истраживања когниције.  
Визуелно опажање. 
Рани процеси когнитине обраде и пажња. 
Меморија и меморијски домени: оперативна меморија, дуготрајна меморија. Улога различитих меморијских 
домена приликом когнитивне обраде информација. 
Језик: читање и перцепција говора. 
Виши когнитивни процеси (суђење, закључивање, доношење одлука, решавање проблема). 
Неуралне основе когнитивних процеса и функција. 
 
Практична настава: 
Дискусије и практични примери. 
Основна литература:  
Костић, А., (2006), Когнитивна психологија, Београд: Завод за уџбенике 
Огњеновић, П., (2011). Психологија опажања, Београд: Завод за уџбенике 
Допунска литература: 
Eysenck, W. E. & Keane, M. T. (2010), Cognitive Psychology: A student’s handbook. London: Psychology Press 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава уз практичне примере. Интеракцијски рад са студентима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току 
предавања  писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испит 20 
колоквијуми 30   
семинари    



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Филозофија науке са методологијом психолошких истраживања 
Наставник/наставници: Татјана Миливојевић, асс. Андријана Микић 
Статус предмета:Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање са основним становиштима у савременој филозофији науке и са главним критичким 
примедбама. Оспособљавање студената за разумевање основних поступака и проблема у емпиријским 
истраживањима у психологији. 
Исход предмета  
Усвајање основних знања и терминологије из ове области, што ће студентима омогућити даљи 
(самостални) рад. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Разматрају се основна схватања, аргументи и проблеми доминантних методолошких позиција у 
савременој филозофији науке уз детаљну анализу традиционалног логичко-позитивистичког 
становишта 
Поперов фалсификационизам 
Kунова релативистичка позиција, епистемолошки анархизам  
Фајерабенда 
Лакатошева методологија истраживачких програма  
Лауданова методологија истраживачких традиција, 
Јаки програм Блура и Барнса. 
 
Практична настава  
Хронолошке фазе емпиријских психолошких истраживања: припрема истраживања, конструкција 
нацрта истраживања, прикупљање података, обрада и интерпретација резултата, и састављање 
извештаја о истраживању. Проблеми припреме истраживања, увођење основних методолошких 
појмова: врсте и објекти истраживања, начини избора узорка, класификација варијабли и релација међу 
њима, врсте података, проблеми мерења, типови контроле истраживања и друго. Основне групе нацрта 
истраживања: фреквенцијски, факторијални и корелациони нацрти. Основни облици обраде: анализе и 
интерпретације резултата. Приказивање података, тумачење исхода истраживања и др. 
Литература  
Коаре, А., (1981), О утицају филозофских концепција на развој научних теорија, У: Научна револуција, 
Београд: Нолит 
Синђелић, С., (1997), Kумулативност и револуција у науци, Београд: ФДС 
Сесардић, Н., (1985), (прир.), Филозофија науке, Београд: Нолит 
Тодоровић, Т., (1998), Основи методологије психолошких истраживања, Београд: ЦЗПП 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Интерактивно интонирана предавања и вежбе са активним учешћем студената путем низа саопштења. 
Вежбе прате предавања. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 20 
практична настава 20 усмени испт 30 



колоквијум-и    
семинар-и 30   

 



Студијски програм:Психологија 
Назив предмета: Основи педагогије 
Наставник:СашаСтепановић 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов:Нема услова 
Циљ предмета  
Усвajaњe релевантне нaучнe и стручнe тeрминoлoгиje из oблaсти васпитања и oбрaзoвaњa, 
oспoсoбљaвaњe зa рaзумeвaњe циљeвa вaспитaњa и oбрaзoвaњa и критичкo сaглeдaвaњe питaњa и 
прoблeмa  сaврeмeнe вaспитнo-oбрaзoвнe тeoриje и прaксe кoд нaс и у свeту. 
Исход предмета  
Усвojeнoстбaзичних  пojмoвa у пoдручjу вaспитaњa и oбрaзoвaњa кaкo би их примeнили у 
прoфeсиoнaлним aктивнoстимa, рaзвиjeнoст критичкoг стaвa прeмa пoстojeћoj ствaрнoсти и прoмeнaмa у 
друштву и вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму, прeпoзнaвaњe улoгe, знaчaja и oдгoвoрнoсти aктивнoг учeшћa у 
вaспитнo-oбрaзoвнoм прoцeсу.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Истoриjски рaзвoj пeдaгoшкe мисли.  
Дисциплинe пeдaгoгиje.  
Пeдaгoшки прoцeси.  
Oснoвнa тeрминoлoгиja из oблaсти вaспитaњa и oбрaзoвaњa.  
Циљ и зaдaтaк вaспитaњa и oбрaзoвaњa.  
Фaктoри вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa.  
Нaчeлaипринципи васпитања.Методе у васпитном раду. 
Облици васпитонг рада.Развој целовите личности као циљ васпитања.  
Однос васпитања, учења и развоја.  
Теоријске основе сазнавања и васпитање.  
Компоненте васпитања. 
Теорије о интелектуалном развоју и васпитању.  
Фазе у интелектуалном развоју и васпитање.  
Мотивација и интелектуално васпитање.  
Школски програми, интелектуални развој и васпитање.  
Морално васпитање.  
Морални развој и морално васпитање.  
Морално васпитање - циљеви - норме - вредности.  
Социјалне и индивидуалне основе моралног васпитања.  
Методе и средства у моралном васпитању.  
Уметност и естетско васпитање.  
Савремене теорије естетског васпитања. Школски програми и естетско васпитање.  
Суштина и задаци физичког и здравственог васпитања.  
Методе и средства физичког васпитања.  
Физичко васпитање и школа.. 
 
Практична настава: 
Модели образовања. Предуслови инклузивног образовања. Утицај породице на васпитно-образовни 
процес. Утицај друштва на васпитање и образовање деце и омладине. Утицај медија на васпитање и 
образовање. Анализа циљева, садржаја, метода и средстава васпитања. Анализа школских програма са 
становишта развоја целовите личности. 
Литература  
1.Tрнaвaц, Н., Ђoрђeвић, J. (2010).Пeдaгoгиja, Бeoгрaд: Нaучнa КМД  
2. Степановић, С. (2018). Зборник текстова из основа педагодије, ВШСР, Београд. 
3.Антонијевић, Р. (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског 
факултета. (Области васпитања, 169-248) 
4.Антонијевић, Р. (2011). Природа когнитивне препреке у процесу интелектуалног васпитања, Настава и 
васпитање, бр. 4, 565-583. 



5.Мирић, Ј. (1990), Морал, морални развој и морално васпитање, Психологија, Београд, бр. 3-4, 111-121 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног 
и тандем облика,  рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 
презентације на часу 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе бодова Завршни испит  бодова 
активност у току предавања 15 писмени испит 30 
колоквијуми 30   
семинарски рад 15   
практична настава 10   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Функционална анатомија са физиологијом 
Наставник: Дејан Живановић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема услова 

Циљ  Упознавање са основним анатомским структурама тела човека, грађа органа, са акцентом на нервни 
систем. Детаљно упознавање са функцијама мозга, посебно виших можданих центара  и неурохуморалном 
регулацијом функционисања нервног система. 
Исход предмета: Стицање елементарних знања и дефиниција појмова анатомије и грађе човека. 
Разумевање, описивање, интегрисање и репродуковања појмова који се односе на нормалне анатомске структуре и 
физиологију органа и система органа човека.  Разумевање грaђе и функциjе нeрвнoг систeмa, чулa и eндoкриних органа 
Познавање и разумевање повезаности регулаторних система унутар организма човека. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Појмови у анатомији и грађе тела и органа човека. 
Анатомијом и физиологијом нервног система. 
Мозак и виши мождани центри. 
Међусобна комуникација појединих можданих структура. Неуротрансмитери и пренос информација.  
Улога хормона  у неурохуморалном систему.  
Неурон. Подела синапси у ЦНС. Неуромедијатори. Неуроглија. Нервни центар. Инхибиција у ЦНС-у.  
Кичмена мождина. Продужена мождина и понс.  
Рефлексна функција. Функционални значај спроводних путева у продуженој мождини.  
Средњи мозак.  
Ретикуларна формација можданог стабла.  
Мали мозак. Хипоталамус.  
Лимбичке структуре мозга.  
Кора великог мозга.  
Базалне ганглије.  
Рефлекси.  
Сан. 
Типови нервног система.  
Учење и памћење. Свест. 
Практична настава: 
Препознавање структура - модел мозга, модел ока и модел уха. 
Приказ честих поремећаја у функцијама нервног система. Најчешћи ендогени и егзогени ризико фактори за 
појаву поремећаја у функционисању нервног система.  
Литература: 
Валентина Арсић Арсенијевић. Функционална анатомија и физиологија, 2021 
Zvezdan Milanović , fiziologija centralnog nervnog sistema, ISBN:978-86-83563-57-9, Godina izdanja: 2009. 
T Vos, RM Barber, B Bell, A Bertozzi-Villa, S Biryukov, I Bolliger, VA Arsenijevic,  ...Global, regional, and 
national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 
countries, 1990–2013: a systematic …The Lancet 386 (9995), 743-800 
Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе Групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену 
индивидуалног, групног и тандем облика, рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази 
прочитане литературе, презентације на часу 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност - предавања 10  испит 50 
практична настава 10   
Колоквијуми/Семинар 30   
Оцена знања (максималнo поена 100): ОЦЕНА 6=60 поена, 7=70 поена, 8=80 поена, 9=90 поена, 10=100 поена 
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Статистика у психологији 
Наставник/наставници: Бојан Лалић 
Статус предмета: Oбавезни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Без услова 
Циљ предмета 
Усвајање кључних статистичких појмова и овладавање поступцима статистичке анализе података које 
се најчешће користе у психолошким истраживањима. 
Исход предмета  
Способност самосталног одабира и примене поступка статистичке анализе података добијених у 
психолошким истраживањима, као и адекватног тумачења и саопштавања добијених резултата. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Сређивање података, графичко приказивање података, мере централне тенденције, мере 
варијабилности, нормална расподела, корелација, статистичко закључивање и тестирање статистичких 
хипотеза, методе статистичке анализе података: т-тест, анализа варијансе, регресиона анализа, хи-
квадрат тест, логичстичка регресија, непараметарске статистичке методе. 
 
Практична настава  
Илустрација теоријских концепата кроз практичне примере. Коришћење статистичких пакета за 
анализу података и примене појединачних статистичких метода. 
Литература  
Драгићевић, Ч. (2002). Статистика за психологе, Београд: Центар за примењену психологију. 
Тењовић, Л. (2020). Статистика у психологији, друго допуњено и измењено издање, Београд: Центар за 
примењену психологију. 
Слајдови са предавања 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 60 
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и  практични део испита 40 
семинар-и    

 



Табела 5. 2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Психологија учења 
Наставник: Јелена Живковић, асс. Андријана Микић 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Одслушана Когнитивна психологија.  
Циљ предмета: Стицање знањао основним теоријама и облицима учења, као и примена принципа учења у 
различитим областима примењене психологије и у свакодневним делатностима. 
Исход предмета: Студенти би требало да овладају основним принципима психологије учења, да 
препознају и примене у пракси механизме различитих облика учења, узимајући у обзир њихове предности 
и ограничења.  
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  

1. Увод у психологију учења 
2. Појам учења и сродни феномени 
3. Класификација и теорије учења 
4. Класично условљавање 
5. Инструментално условљавање 
6. Латентно учење 
7. Учење увиђањем 
8. Учење по моделу 
9. Неасоцијативне форме учења 
10. Рано учење 
11. Емоционални, мотивациони и социјални фактори учења 
12. Трансфер учења 
13. Имплементација принципа учења у примењеној психологији 

Практична настава:  
демонстрације принципа учења уз помоћ мултимедијалних материјала, групна дискусија, рад у малим 
групама, практични задаци за вежбу 
Литература:  
Основна: 

1. Славољуб, Р. (1985). Психологија учења. Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.  
2. Коџопељић, Ј. & Пекић, Ј. (2017). Психологија у настави. Филозофски факултет Нови Сад. 

Допунска: 
1. Oslon, M.H. & Hergenhahn, B.R. (2009).  An introduction to theories of learning.  Pearson International 

Edition.   
3. Domjan, M. (2018). The essentials of conditioning and learning. Washington, DC: AРА 
4. Lieberman, D.A. (2012). Human learning and memory. Cambridge University Press. 

Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у току наставе 10 усмени испит 50 
практични задаци 20   
колоквијуми  20   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Енглески језик 1 
Наставник: Александра Павић Панић  
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Унапређивање способности  читања, писања и комуникације на енглеском језику, развијање способности 
које се односе на активности рецепције, интеракције и продукције 
Исход предмета  
Усвојеност адекватне стручне терминологије у циљу писања, читања, праћења писаног текста и остваривања 
вербалне комуникације 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Обогаћивање и утврђивање лексичког фонда, граматика (основи фонологије, морфологије и синтаксе). 
Развијање навике за разумевање језика у контексту - развијање вештина говора, разумевања говора, читања и 
писања на основу текстова и аудио-визуелних материјала са енглеског говорног подручја.  
Тематика општег карактера.  
Разумевање познатих речи и израза из свакодневног говора; разумевање једноставних популарних текстова; 
разумевање текстова писаних обичним језиком и језиком струке, разумевање описа догађаја, изражавање 
потреба, осећања и жеља.  
Употреба говорног језика у оквиру активности говорења; способност упуштања у једноставан разговор под 
условом да саговорник (наставник) помаже у формулацији.  
Кратак разговор о блиским и познатим темама.  
Практична настава: 
Употреба говорног језика у оквиру активности писања - способност формулисања кратке, једноставне 
поруке; писмено излагање о прочитаном (популарном, стручном) тексту; правопис нема примаран значај. 
Литература  
1. Видео материјал преузет са http://aplaceofourown.org/episode_index.php?by=2&start=1  
2. Hashemi, L., Thomas, B. (2003). Cambridge Grammar for First Certificate. Cambridge University Press  
3. Philpot, S., Curnick, L. (2011). New Headway Academic Skills: Reading, Writing and Study Skills. Oxfprd 

University Press.  
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног и 
тандем облика, рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 
презентације на часу 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10   
колоквијум 30   

 

http://aplaceofourown.org/episode_index.php?by=2&start=1


Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Комуникација и култура 
Наставник: Љиљана Манић, Ирина Теодора Тишма 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање са слојевитошћу појма културе, развојем и улогом духовног стваралаштва у савременом 
друштву. Упознавање са појмом комуникације, облицима комуникације, комуникационим стиловима и 
значајем добре комуникације. Улога и значај комуникације и културе и њихови међусобни односи и 
утицаји. Указивање на утицај културе у остваривању успешне комуникације. 
Исход предмета  
Оспосoбљенoст за квалитетну комуникацију. Способност прилагођавања саговорнику у процесу 
комуникације (његовом знању и култури). Разумевање утицаја комуникације на успешност пословања 
организације као и везе између културе и комуникације. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам културе;  
Развој комуникације и културе; 
Митови, магија и религија;  
Појам и значај комуникације; 
Историја комуницирања; 
Појам, простор културе и културни идентитет; 
Културне потребе и креативност у комуникацији; 
Однос високе и популарне културе;  
Медијска, масовна култура;  
Виртуелна култура и комуникација. 
 
Практична настава  
Симболички аспекти визуелне културе и њихово комуникативно својство; 
Комуникација између две особе и њене функције (примери и анализа); 
Вербална и паралингвистичка комуникација;  
Невербална комуникација и проксемика; 
Интраперсонална и интерперсонална комуникација. 
Литература  

1. Јанићијевић, Ј. (2000). Комуникација и култура, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 
Нови Сад  

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава уз практичне примере. Интеракцијски рад са студентима 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
колоквијуми 20   
семинари 20   
 



Табела 5. 2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије  
Назив предмета: Глобализација и промене друштва 
Наставник: Владимир Илић, Милорад Ђурић 
Статус предмета: изборни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: 

Циљ предмета je да студентима пружи теоријско-методолошку основу за анализирање глобализације и  разумевање 
природе промена и развоја људског друштва, тј. да их оспособи да критички анализирају утицај глобализације и 
глобализма, регионализације и регионализма на различите области индивидуалног и друштвеног деловања. Циљ овог 
курса је анализирање и промишљање како глобализација ствара нове социјалне и индивидуалне изазове.. 
Исход предмета: 

Исход предмета је савладавање категоријалног апарата и метода социјалне науке, упознавање са основним теоријским 
оријентацијама о глобализацији и променама друштва, са процесима друштвених промена и глобализације. По 
завршетку курса, студенти ће бити оспособљени да разумеју појаву и природу глобализације у друштвеним, економским, 
културним и политичким процесима и односима, као и да препознају и на валидан начин интерпретирају узроке 
последице глобализацијских процеса на позицију индивидуе у савременом друштву. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава:  
Актуелност и димензије изучавања промена друштва, промена у друштву, глобализације, глобализма, регионализације, 
регионализма;  
Теоријске контраверзе о предмету истраживања: глобализације и променама и развоју друштва.  
Специфичности метода и техника истраживања глобализације и промена друштва;  
Промене, развој и модернизација друштва;  
Теоријске контраверзе о глобализацији и глобализму.  
Процеси глобализације;  
Економска глобализација и неолиберализам; глобална економија као израз противуречности глобализма и регионализма; 
Друштвена  глобализација и неједнакост;  
Политичка глобализација и моћ глобализма; трнснационална политика, глобално управљање и крај националне државе; 
Културна глобализација или глобална култура; култура и глобални медији;  
Хегемонистичка и антихегемонистичка глобализација; глобални конфликти;  
Европа у глобалном добу;  
Интензитети глобализације и глобализма;  
Глобализација и реформа социјалне политике; 
 Социјални делатник и пракса социјалног рада у условима глобализације и глобализма 
 
Практична настава: 
Глобализација и промене – анализе случајева. Дискусије и радионице. 
Литература:  
Ђурић М., (2017), Избор текстова - презентација, електронско издање, Београд: Висока школа социјалног рада 
Гиденс, Е., (1998), „Социологија“, Београд: Економски факултет 
Гиденс, Е., (2009), „Европа у модерном добу“, Београд: Клио 
Милосављевић, М. (2007), „Глобализација и социјални рад“, Београд: Социјална мисао (вол.13, бр.2.) 
Вулетић, В., (2003), „Глобализација – мит или стварност“, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 
Чекеревац, А., ( 2007), „Глобализација и реформе социјалне политике“,Београд: ФПН, Годишњак. 
Стиглиц, Џ., (2002), „Противречности глобализације“, Београд: СБМ 
Бжежински, З., (2001), „Велика шаховска табла“, Подгорица:ЦИД, и Бања Лука: Романов 
Кастелс, М., (2002),  „Моћ идентитета“, Загреб: Голден маркетинг 



Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Предавања и усмене вежбе Учествовање у различитим врстама истраживања, у саставу 
вежби. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у настави 15 писмени испит  40 
практични рад 0 усмени испит  0 
колоквијум 30 практични део испита  0 
семинар-и  15     
други облици предиспитних обавеза  0     
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Увод у естетику 
Наставник/наставници: Биљана Пејић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Студент треба да се детаљно упозна с најважнијим естетичким идејама и оспособи да о њима 
самостално размишља, а такође да стекне увид у неке од најважнијих теорија у историји естетике. 
Студент развија свест о значају и улози естетског доживљаја и суда у развоју личности и друштва. 
Исход предмета  
Студент је упознат са основним идејама филозофске естетике и оспособљен за разумевање историјско-
херменеутичког контекста настанка, као и међусобног упоређивања основних идеја и појмова 
Платонове, Аристотелове, Хјумове и Кантове естетике. Студент је упознат са основним идејама 
експерименталне естетике и могућностима емпиријске провере тема из области естетике.  
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Садржај предавања састоји се у:  
- излагању основних идеја филозофске естетике, а посебно у излагању основних идеја и појмова 
Платонове, Аристотелове, Хјумове и Кантове естетике. Интерпретира се историјско-херменеутички 
контекст настанка њихових естетичких учења и разматра се њихова актуелност у савременој 
филозофској естетици.  
- упознавању са основама експерименталне естетике – тзв. естетиком „одоздо“. 
 
Практична настава  
На вежбама се, кроз дискусију, додатно разјашњавају проблеми и идеје о којима је било речи на 
предавањима. 
Садржај вежби се састоји у заједничком тумачењу претходно прочитаних и припремљених текстова из 
изворне литературе, посебно оних текстова за које се претпоставља да ће их студенти теже савладати 
без стручне помоћи. 
Литература  

Платон, (2005). Дела (дијалози Ијон, Гозба, Федар), Београд: Дерета. 
Платон, (2017). Држава (одабрана поглавља), Београд: Дерета. 
Аристотел, (2015). О песничкој уметности, Београд: Дерета. 
Хјум, Д., (1991). О мерилу укуса, Нови Сад: ИКСЗ. 
Кант, И., (1975). Критика моћи суђења, Београд: БИГЗ. 
Волхајм, Р., (2002). Уметност и њени предмети, Београд: Клио. 
Зуровац, М., (2016). Идеја естетике, Београд: Службени гласник. 
Новаковић, M., (2019). Обнова естезиса у естетици нашег времена, Theoria 2.  
Гилберт, К. Е. и Кун, Х. (2004). Историја естетике (ревидирана и проширена). Београд: Дерета. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: 
Предавања и вежбе, интерактивни рад, дискусионе групе, презентације, рад на изворном тексту 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   



Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



41784020.Табела 5. 2 Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Историјски увод у психологију  
Наставник: Татјана Миливојевић 
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нису потребни предуслови. 
Циљ предмета:1. Упознавање са историјским развојем психолошких идеја до формирања психологије као самосталне 
науке; 2. Увиђање значаја филозофског наслеђа психологије 
Исход предмета:Разумевање историјских и филозофских корена савремене психологије 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава: Историјски развој психолошких идеја од античке Грчке до 19. века;  
Филозофска психологија у античкој филозофији код предсократоваца  
Платона и Аристотела 
Настанак психологије у 19. Веку 
Формирање психолошких школа почетком XX века. 
 
Литература:  

1. Јовановић, Г. (2012), Интерпретативни светови психологије, Београд: Plato Books 
2. Шијаковић, Б. (2002), Mythos, physis, psyche : огледање у предсократовској "онтологији" и "психологији" / 

Београд ; Никшић: Јасен; Подгорица: Универзитет Црне Горе 
3. Милер, Ф. Л. (2005) Историја психологије, Нови Сад: ИКСЗ 
4. Платон, (2005), Дела, (дијалози Одбрана Сократова и Федон) Београд: Дерета 
5. Платон, (2017), Држава, (одабрана поглавља), Београд: Дерета 
6. Аристотел, (2012), О души, Београд: Паидеиа 

Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2 Практична настава:0 

Методе извођења наставе: Предавања (2 часа недељно) 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у настави 0 писмени испит  30 
практични рад 0 усмени испт  40 
колоквијум-и  0 практични део испита 0 
семинар-и  30     
други облици предиспитних обавеза  0     
 



 Табела 5. 2 Спецификација предмета 

Студијски програм: Основне академске студије психологије  
Назив предмета: Увод у античку реторику 
Наставник:  Ђорђе Стојановић  
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова  
Циљ предмета:  

Студент ће знати основне претпоставке настанка реторике, детаљно ће проучавати њену суштину и намену, као и 
основне правце њеног историјског развоја, уз познавање главних тенденција у савременој реторичкој пракси. 
Исход предмета:  
Студент ће знати како да примени основне принципе реторичке теорије и праксе, као и захтеве стилистике на неком од 
задатих текстова, и да уз помоћ ових знања импровизује самостално беседу. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава 
У току извођења наставе, проучавају се порекло и појам реторике. Развој реторике се посматра кроз временске периоде, 
почевши од грчке и римске реторике, преко средњовековних, ренесансних и модерних реторичких форми. Изучавају се 
основни реторички појмови и стилистички захтеви, употреба тропа и реторичких фигура, а посебна пажња се посвећује 
проучавању античког реторичког наслеђа и могућности његове примене у свим облицима јавних наступа. Истраживање 
се врши, пре свега, на терену језика, културологије, психолингвистике, социолингвистике, филозофије језика и модерних 
достигнућа у области комуникологије. 
 
Литература:  
Аврамовић, С. (2008) Rhetorike techne: вештина беседништва и јавни наступ, Београд: Службени гласник 
Kенеди, Џ. (2019) Историја античке реторике. Шабац: Карпос 
Нушић, Б. (2009) Реторика - наука о беседништву. Београд: Службени гласник 
Тадић, Љ. (1995) Реторика - увод у вештину беседништва. Београд: Либертас 
Додатна литература: 
Аристотел (2000) Реторика. Београд: Плато. 
Шопенхауер, А. (2007) Еристичка дијалектика. Нови Сад: Адреса. 
Toye,  R. (2013) Rhetoric: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе: 
Интерактивна предавања и вежбе са активним учешћем студената и припремањем беседа. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у настави  писмени испит  30 
практични рад  усмени испит  20 
колоквијум 20 практични део испита   
семинар-и  30   



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Развојна психологија 1 
Наставник/наставници: Биљана Пејић 
Статус предмета: Oбавезни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема посебних предуслова 
Циљ предмета:  

Стећи основна знања о развојној психологији као научној дисциплини и специфичним методолошким 
аспектима истраживања развојних промена, као и знања о карактеристикама различитих аспеката 
развоја: у области физичког, моторног, когнитивног, емоционалног, социјалног и моралног развоја 
током детињства и младости.  
Исход предмета:  

Од студената се очекује да: разумеју појам развојне промене, развојне норме, познају периодизацију 
развоја, основне карактеристике и кључне промене у појединим стадијумима, стекну основна знања о 
различитим аспектима развоја током детињства и младости, разликују нормалне развојне промене од 
патолошких. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам психичког развоја, важна питања развојне психологије (наслеђе и средина, континуитет и 
дисконтинуитет...).  
Лаичка и научна схватања о психичком развоју.  
Методолошки проблеми истраживања развојно-психолошких феномена – основне методе и технике у 
проучавању развоја.  
Чиниоци и законитости психо-физичког развоја. 
Периодизација развоја.  
Развојне норме (дефиниција, врсте, порекло, коришћење норми).  
Пренатални период - основне развојне карактеристике и фактори ризика.  
Период новорођенчета и прва година живота - основне развојне карактеристике и промене. 
Рани развој - основне развојне карактеристике и промене.  
Рано детињство - основне развојне карактеристике и промене.  
Дечја игра - карактеристике и развој. 
Дечји цртеж - карактеристике и развој.  
Средње и позно детињство - основне развојне карактеристике и промене.  
Адолесценција - развојни задаци, основне развојне карактеристике и промене.  
Зрело доба и старење - основне развојне карактеристике и промене.  
 
Практична настава  
Методе, технике и инструменти у процени развојних карактеристика. Процена развоја у раном 
детињству – развојне скале, скале развоја говора, социометријско испитивање социјалних односа, 
систематско посматрање и праћење дечје игре. Анализа дечјег цртежа. Пијажеова батерија испитивања 
когнитивног развоја; дечја слика света.  
 
Литература  
Основна литература 
Јерковић, И., Зотовић, М. (2017 ). Развојна психологија – друго допуњено и измењено издање. Београд: 
Центар за примењену психологију. (одабрана поглавља)  
Брковић, А. (2011). Развојна психологија. Чачак: Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању. (одабрана поглавља)  
Berk, L.E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada slap. 



Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S.A. (2004). Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada slap. 
Lacković-Grgin, K., Ćubela Adorić, V. (2006). Odabrane teme iz psihologije odraslih. Jastrebarsko: Naklada 
Slap. 
Duran, M. (2003). Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada slap. 
Додатна литература 
Čuturić, N. (2007). Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života. Jastrebarsko: Naklada slap. 
Schaie, K.W. i Willis, S.L. (2001). Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 
Ивић, И., Игњатовић-Савић, Н., Росандић, Р. (1989). Приручник за вежбе из развојне психологије. 
Београд: Филозофски факултет. 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања се одвијају интерактивно – монолошком и дијалошком методом, уз примену наставних 
помагала. Вежбе обухватају демонстрацију техника и инструмената проучавања развоја, видео записе, 
рад у групама, презентације урађених вежби, студије случаја, дискусије и дебате.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 20 
практична настава 10 усмени испит 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и 10   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Општа психопатологија 
Наставник/наставници: Весна В. Дуканац, асс.Александар Стевановић 
Статус предмета:Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са основним знањима из психопатологије, која подразумевају 
четири целине. Прва целина односи се на упознавање парадигми нормалности. Друга целина односи се 
на упознавање психичких функција. Трећа целина целина односи се на упозвање са данашњим 
класификационим системима менталних болести и групацијама менталних болести. Четврта целина 
односи се на упознавање са основама препознавања и процене психопатолошких феномена током 
интервјуа са клијентима. Предвиђено је  стицање  практичног искуства у Институту за ментално 
зћдравље. 
Исход предмета  
Након одслушаних предавања предвиђених овим предметом студенти ће бити оспособљени за 
препознавање психопатолокшких феномена по психичким функцијама; разликовање психопатолошких 
ентитета према упутствима важећих класификационих система и вођењем основама вођења интервју у 
циљу откривања и препозвања психопатологије. Након одслушаних предавања предмета студенти ће, 
такође бити оспособљени за самостално праћење референтне литературу и коректно интерпретирање 
теоријске поставке из области опште психопатологије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Различита одређења нормалности и психопатологије 
2. Постојеће парадигме у психопатологији и нивои психопатолошког функционисања ( нормални, 
неуротични, гранични и психотични) 
3. Психичке функције и поремећај психичких функција  (основе теприје психичких функција) 
4. Пажња, перцепсија и свест и њихови поремећаји 
5. Памћење, мишљење и интелигенција и њихови поремећаји 
6. Емоције, воља и нагони  и њихови поремећаји 
7. Основи интервјуа за испитивиње и процену психичких функција 
8. Важећи класификациони системи ( ДСМ 5 и МКБ 10): разлике, сличности, предности и недостаци 
9. Основе психопатологије когнитивних дефицита у развојном, одраслом и старијем добу 
10. Основе психопатологије болести зависности 
11. Основе психопатологије анксиозних поремећаја 
12. Основе психопатологије афективних поремећаја 
13. Основе психопатологије поремећаја личности 
14. Основе адолесцентне психопатологије  
15. Поступци клиничке процене и стицање вештине узимања интервју у циљу прикупљања 
релевантних података за процену вида и нивоа психопатологије 
Практична настава  

1. Анализа случаја 
2. Дискусије и радионице 

Литература 
1. Јашовић Гашић М, Лечић Тошевска Д. ( 2007). Психијатрија, Медицински факултет Универзитет у 
Беграду, Београд.  
2. Бојанин С, Поповић Деушић С. (2012). Психијатрија развојног доба, Институт за ментално здравље, 
Београд. 
3. Јовић, В. (2015). Општа психопатологија са концептуалном историјом, Филозофски факултет, 
Универзитет у Приштини, Косовска Митровица. 
4. Међународна статистичка класификација болести и сродних здравствених проблема. (2010). 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд. 
5. Dukanac, V., Džamonja-Ignjatović, T., Milanović, M., Popović-Ćitić, B. Differences in temperament and character 
dimensions in adolescents with various conduct disorders. Vojnosanitetski pregled (2016).  73 (4): p.353-360. 
6. Дуканац, В.(2022). Адолесценција – метаморфоза тела и психе, Висока школа социјланог рада, Београд. 
 



Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе: презентације, интерактивна настава, дискусионе групе,  посете 
релевантним институцијама, коришћење едукативног видео материјала, консултације кроз 
индивидуални менторски рад и електронска комуникација са наставником. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
колоквијум 20   
Семинарски рад 10   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Енглески језик 2 
Наставник: Александра Павић Панић 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, развијање способности аргументоване 
комуникације у оквиру језика струке из области дефектологије. 
Исход предмета  
Коришћење вокабулара из стручних текстова, парафразирање и резимирање обрађеног текста / теме. 
Способност  да се употребом стручних појмова дискутује о темама везаним за дефектологију, способност 
коришћења литературе из стручне 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Обогаћивање и утврђивање лексичког фонда, граматика (основи фонологије, морфологије и синтаксе). 
Развијање навике за разумевање језика у контексту - развијање вештина говора, разумевања говора, 
читања и писања на основу текстова и аудио-визуелних материјала са енглеског говорног подручја. 
Тематика општег карактера.  
Разумевање познатих речи и израза из свакодневног говора и стручних термина; разумевање 
једноставних популарних текстова; разумевање текстова писаних обичним језиком и језиком струке, 
разумевање описа догађаја, изражавање потреба, осећања и жеља.  
Употреба говорног језика у оквиру активности говорења. 
 
Практична настава: 
Употреба говорног језика у оквиру активности писања - способност формулисања кратке, једноставне 
поруке; писмено и усмено излагање о прочитаном (популарном, стручном) тексту. 
Литература  
1.Wendy A. Scott and Lisbeth H. Ytreberg (1990): Teaching English to Children, New York: Longman.  
2.Цветковић, М. (2009).Енглески језик за студенте учетиљских факултета, Београд: Учитељски 
факултет . (стр. 3-136)  
3.MACMILLAN English Dictionary for Advanced Learners (+ CD), или други речник 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног 
и тандем облика, рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 
презентације на часу 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10   
семинарски 30   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Основе социјалне психологије 
Наставник: Јелена Живковић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са кључним појмовима социјалне психологије, основним теоријским 
приступима и методама социјално-психолошких истраживања; стицање знања о процесима 
социјализације, социјалне перцепције и когниције, затим социјалних мотива, ставова, вредносних 
оријентација, предрасуда и стереотипа, као и врста социјалног утицаја на појединце и групе. 
Исход предмета: 
Студенти ће овладати теоријским и методолошким знањима из различитих области социјалне 
психологије, који ће им омогућити у пракси не само да разумеју, већ и да адекватно усмеравају 
процесе и решавају проблеме везане за понашање појединаца и група у социјалним ситуацијама, што 
је значајно за успешно функционисање појединца и односа унутар и између социјалних група. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава обухвата следеће наставне јединице: 

1. Увод у социјалну психологију – предмет, историјат и основни приступи 
2. Методе и технике у социјалној психологији 
3. Појам социјализације и социјално учење 
4. Агенси социјализације 
5. Извори социјализације 
6. Социјална когниција 
7. Социјална перцепција 
8. Атрибуцијски процеси 
9. Социјални мотиви 
10. Агресивно и просоцијално понашање 
11. Социјални утицај  
12. Вредносне оријентације 
13. Социјални ставови 
14. Промена ставова и персуазија 
15. Стереотипи и предрасуде 

Практична настава 
Анализа примера социјално-психолошких истраживања и самостално (индивидуално и групно) 
извођење мањих експеримената везаних за појмове и проблеме који се обрађују на курсу. 
Литература  
Основна литература:  

1. Рот, Н. (2014). Основи социјалне психологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 
2. Пенингтон, Д. (2008). Основe социјалне психологије, 4. издање, Јастребарско: Наклада Слап. 

Допунска литература: 
1. Хавелка, Н. (2008). Социјална перцепција. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

2. Aronson, Е., Wilson, Т.D., Akert, R.M. (2010). Social psychology. 7th edition, Pearson Prentice 
Hall, Upper Saddle River. 
3. Myers, D.G. (2010). Social Psychology. 10th edition, McGraw Hill, Inc. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, интерактивна настава, дискусионе групе, коришћење мултимедијалних материјала. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току наставе 10 усмени испит 50 
практични задаци 10   
семинарски рад 10   
колоквијуми 20    
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Мотивација и емоције 
Наставник/наставници: Биљана Пејић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нису потребни предуслови.  
Циљ предмета 
 
Упознавање студената са основним појмовима у области психологије мотивације и емоција, 
спавању, сну и интегративним процесима, са главним теоријским схватањима и 
методолошким приступима у истраживању ових феномена. Оспособљавање студената да 
користе научну терминологију у наведеним областима, и критички анализирају налазе 
емпиријских истраживања.  
 
Исход предмета  
На крају курса студенти ће бити способни да: разумеју различите теоријске приступе 
мотивацији и емоцијама, анализирају примере емпиријских истраживања који су у вези са 
емоцијама, мотивацијом, спавањем, сном и интегративним процесима, уз коришћење више 
извора информација, разумеју значај конативно-емотивног блока личности за функционисање 
појединца, аргументовано представе један од савремених истраживачких или општих 
теоријских проблема у области мотивације и емоција.    
 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Основни мотивациони појмови: мотив, подстицај, потреба, инстинкт, нагон;   
Теорије мотивације (инстиктивистичке, теорије нагона, хедонистичке, когнитивне).  
Развој мотива, приступи у истраживању и мерењу мотивације.  
Емоције (појам емоције, физиолошке основе емоција, телесне промене за време емоција, опис 
емоција и димензије емоционалног доживљаја, изражавање емоција)  
Теорије емоција (физиолошке, активациона теорија, когнитивне...).  
Развој емоција и приступ истраживању.  
Спавање и сан (физиологија спавања, садржај сна, теорије).  
Интегративни процеси (интератори унутар и између когнитивног емотивног и конативног 
блока, интегрисаност и слојевитост личности) 
 
Практична настава  
Анализа текста, тумачење примера, дискусија, припрема и презентовање једног проблема из 
наведених области. 
 
Литература  
Огњеновић, П., Шкорц, Б. (2012). Наше намере и осећања: Увод у психологију мотивације и 
емоција. Београд: Завод за уџбенике.  
Мирић, Ј. (2019). Емоционални развој, Београд: Алгоритам (стр. 9-19). 
Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Poglavlja: 1 do 
15). 
Број часова  активне 
наставе Теоријска настава:2 Практична настава:1 

Методе извођења наставе 
Предавања се одвијају интерактивно – монолошком и дијалошком методом, уз примену наставних 
помагала. Вежбе обухватају рад у малим групама, дискусију, видео записе, студије случаја, 
презентацију урађених вежби. 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и 30   
семинар-и 20   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Развојна психологија 2 
Наставник/наставници: Биљана Пејић  
Статус предмета: Oбавезни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Развојна психологија 1; Филозофија науке са методологијом психолошких истраживања 
Циљ предмета:  

Стећи основна знања о развоју у оквиру појединих домена, разумети основне претпоставке важних 
теоријско-методолошких приступа, као и разумевање важних тема у оквиру развојне психологије 
којима се баве теорије (нпр.  наслеђе и средина, говор и мишљење, учење и развој, итд.), као и њихове 
начине истраживања. Могућност примене стечених знања у пракси.  
Исход предмета:  

На крају курса од студената се очекује да: разумеју како се одвија развој у оквиру појединих домена, 
разумеју основне претпоставке и појмове кључних теорија психичког развоја, разумеју неке од важних 
отворених питања у истраживању психичког развоја, стекну увид у могућности примене развојно-
психолошких знања у пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Шире теорије психичког развоја:  

Теорија психосексуалног развоја; 
Теорија психосоцијалног развоја;  
Теорије учења (бихејвиоризам и теорије социјалног учења).  

Уже теорије психичког развоја:  
Конструктивистички (пијажеовски) приступ;  
Ко-конструктивистички (виготскијански) приступ; говор и мишљење 
Брунерова теорија развоја; 
Теорија еколошких система; 

Етолошка психологија;  
Психометријски приступ; 
Теорије емоционалног развоја  и афективне привржености;  
Теорије развоја говора, семантички и синтаксички развој;  
Развој моралног мишљења; 
Социјални развој  
Утицај културе на развој; приватни говор; развој социјалне когниције. 
 
Практична настава 
Области примењене развојне психологије у детињству, младости, одраслом добу и старости: питања 
истраживања психичког развоја; Групни рад на осмишљавању истраживања једног развојног феномена: 
дефинисање теоријског оквира истраживања, дефинисање предмета и проблема истраживања, узорка, 
поступка истраживања, инструмената, хипотеза, начина обраде података. Презентовање нацрта 
истраживања, анализа и тумачење.  
Литература 
 
Основна литература: 
Јерковић, И., Зотовић, М. (2017 ). Развојна психологија – друго допуњено и измењено издање. Београд: 
Центар за примењену психологију. (одабрана поглавља) 
Брковић, А. (2011). Развојна психологија. Чачак: Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању. (одабрана поглавља) 
Berk, L.E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada slap. 
Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta, Jastrebarsko: Naklada slap. 
 
Додатна литература: 
Мирић, Ј. (2013). Култура у теорији Лава Семјоновича Виготског. Психијатрија данас, 45(2), 177-187. 



Мирић, Ј. (2012). Разговор са одсутним: приватни говор старица на селу. Психијатрија данас, 44, 1, 73-
83. 
Николић, М. (2009). Подстицање развоја свести о синтакси код деце предшколског узраста, Зборник 
инститиута за педагошка истраживања, 41(2) 437-460. 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
се одвијају интерактивно – монолошком и дијалошком методом, уз примену наставних помагала. 
Вежбе обухватају рад у малим групама, видео презентације, студије случаја, дискусије и дебате, 
истраживачки рад као основ за израду семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 20 
практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и 10   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Психологија личности 1  
Наставник/наставници: Светлана Здравковић, асс. Александар Стевановић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема посебног услова 
Циљ предмета 
Стицање знања о проблемима у сазнавању и проучавању личности, фундаменталним психолошким 
теоријама, које са различитих теоријских и методолошких аспеката говоре о структури, динамици и 
развоју личности – психодинамском, психологијом индивидуалних разлика, когнитивном психологијом 
личности. Упознавање студената са савременим приступима у одређивању и мерењу личности у складу 
са разматраних теоријама и методолошким концептима. 
Исход предмета  
Од студената се очекује да: усвоје и разумеју основне појмове из области психологије личности; 
савладају постулате психодинамске психологије, психологије индивидуалних разлика и когнитивног 
приступа личности; овладају употребом одређених мерних инструмената, обрадом и интерпретацијом 
података.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни мета проблеми у сазнавању личности (онтолошки, епистемолошки, методолошки, 
практички) и проучавању личности (проблеми постојања, лоцирања, сазнавања и описвања 
личности, образлагања људске делатности, агенсности, потенцијализма и нормалности).  
Психологија личности као посебна научна дисциплина – доприноси Олпорта, Марија и Катела; 
Кључне детерминанте понашања: ситуација, личност и интеракција;  
Базичне црте личности и њихова унутрашњи механизми;  
Базичне црте личности и емоције;  
Генетска/срединска детерминисаност и развој црта;  
Интелигенција, личност и конструкти »на ничијој земљи« (no man’s land) између личности и 
интелигенције;  
Психодинамски правци у психологији личности: психоаналитичка теорија личности, его 
психологија, персонологија;  
Одређење индивидуалних разлика и разлози за њихово проучавање;  
Основе психологије индивидуалних разлика: лексичка истраживања личности, Кателова теорија 
личности,  
Петофакторски модел личности;  
Когнитивни приступ-Келијева теорија личних конструката;  
Етичка питања у психологији личности. 
 

Практична настава  
Психоанализа С.Фројда; аналитичка теорија К. Г. Јунга и упитник МБТИ; индивидуална психологија А. 
Адлера и методе, социјална оријентација у психоанализи – Е.Фром и Е. Ериксон; Кателова теорија и 
упитник 16ПФ; Петофакторски модел Косте и МекКреа, упитник NEOPI/R; Методолошки проблеми 
повезани са проценом личности: прикупљање информација, медији процене, нацрти истраживања, 
поузданост мерења, валидност мерења, факторска анализа; Упознавање са мерним инструментима, 
обрада података, студентске презентације, примена инструмената, дискусионе групе.  

 
 

Литература  
Стојнов, Д. (2005). Од психологије личности ка психологији особа. Београд: Институт за педагошка 
истраживања. 
Кнежевић, Г. (2005). Увод у психологију индивидуалних разлика. Београд: Филозофски факултет. 
Скрипта (1-120) 
Кнежевић, Г., Џамоња-Игњатовић, Т. & Ђурић-Јоцић, Д. (2004). Петофакторски модел личности. 
Београд: Центар за примењену психологију (1-70). 
Смедеревац, С., Митровић, Д. (2006). Личност – методи и модели. Београд: Центар за примењену 



психологију. 
 

 
 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, демонстрациона метода (приказивање мерних инструмената, начина задавања, обраде 
података),  анализа самосталних радова интерпретације профила личности, кроз рад и диксусију у 
малим групама; презентација самосталних радова. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  30 
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и    
семинар-и 30   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Психометрија 
Наставник/наставници: Бојан Лалић 
Статус предмета: Oбавезни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Статистика у психологији 
Циљ предмета 
Упозхавање са принципима развоја, адаптације, валидације, задавања и оцењивања психолошких 
мерних инструмената у пракси психолошког тестирања. 
Исход предмета  
Способност критичке евалуације психолошких тестова и скала, тумачење резултата психолошког 
тестирања, адаптација постојећих и развој нових психолошких мерних инструмената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у психометрију и теорију мерења. Тестови и врсте тестова. 
Принципи развоја, адаптације и задавања психолошких упитника и тестова. 
Метријске карактеристике тестова: објективност, дискриминативност, поузданост, ваљаност. 
Метријске карактеристике ставки тестова. 
Оцењивање психолошких тестова и скала, примена и развој норми психолошких тестова.  
 
Практична настава  
Принципи и методе састављанја психолошког упитника. 
Принципи и методе састављања психолошког мерног инструмента и испитивање метријских 
карактеристика. 
Конкретне методе за одређивање метријских карактеристика ставки и тестова: објективност, 
дискриминативност, поузданост, репрезентативност, хомогеност и ваљаност. Напредни статистички 
поступци за одређивање метријских карактеристика тестова и ставки (вишеструка регресиона анализа, 
анализа главних компонената и факторска анализа). 
Литература  
Буквић, А. (1996): Начела израде психолошких тестова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Фајгељ, С. (2009): Психометрија, Метод и теорија психолошког мерења, Центар за примењену 
психологију, Београд. 
Допунска литература: 
Костић, П. (2007): Психометрија: конструкција, реконструкција и употреба психолошких тестова, 
Филозофски факултет, Приштина – Косовска Митровица. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и практични радови 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и  Практични део испита  
семинар-и 50   

 



 

Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Проблеми зависности 
Наставник: Весна Дуканац 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенте оспособи за разумевање, препознавање, дијагностиковање и третман болести 
зависности; да их научи да препознају и разумеју утицаје фактора средине на настанак и ток болести зависности; 
да их упозна са са савременим концептима третмана болести зависности; да их оспособи да разумеју улогу 
социјалног раника у мултидисциплинарном тиму у лечењу болести зависности. 
Исход предмета: 
По завршетку кура студенти ће: умети да препознају, идентификују, опишу и анализирају различите типове 
болести зависности; биће оспособљени за рад на превенцији, као и за рад на мотивацији за третман, 
рехабилитацију и сузбијање болести зависности; стећи основна знања за рад са ширим окружењем особа 
зависника; разумеће своју улогу као социјалног радника у тиму стручњака ангажованом на лечењу оболелих од 
болести зависности.  
Садржај предмета: 
Теоријска и практична настава 

1. Основни појмови и дефиниције болести зависности  
2. Врсте психоактивних супстанци и дејство на организам  
3. Узроци настанка болести зависности, заштитни и ризични фактори  
4. Наркоманија, развој зависности и последице 
5. Алкохолизам, развој  и последице  
6. Синдром злоупотребе  и/или зависности  од  више психоактивних  супстанци код  адолесцената  
7. Колоквијум 
8. Однос друштва  према болестима зависности и Екосистемски приступ у разумевању болести 

зависности 
9. Лечење болести зависности – модели и савремени приступ; Мотивација и саветодавни рад 
10. Основни принципи социјалног рада у групи  и Улога социјалног радника у рехабилитација и 

ресоцијализација зависника   
11. Карактеристике и специчичности породица зависника   
12.  Породична терапија болести зависности 
13. Социјални рад у превенцији болести зависности 
14. Предиспитне консултације 

Практична настава: 
1. Анализа случаја 
2. Дискусија и радионица 

Основна: 
1. Букелић, Ј. (2002).Дроге у школској клупи, III допуњено издање, Издавач ИП Веларта, Београд. 
2. Настасић, П. (2019). Системска, групна и породична терапија алкохолизма. Висока школа социјалног 

рада, Београд. 
Допунска: 

1. Трбић, В.,(2001). Породица алкохоличара ,Задужбина Андрејевић, Београд . 
2. Димитријевић, И. (1992). Алкохолизам младих, Нина прес, Београд. 
3. Николић, Д., (2000), Болести зависности, Социјална мисао, Београд. 
4. Dukanac V, Popović-Citic B, Dzamonja-Ignjatovic T, Milanovic M.Family adaptability and personalities of parents and 

adolescents risk factors for internet addiction. The Eight International Scientific Conference Special education and 
rehabilitation today, Proceedings 2014; 211-219 

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   



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Основе интерперсоналних вештина 
Наставник: Татјана Миливојевић, Ирина Теодора Тишма 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета  
Упознавање са филозофским, психолошким, мотивационим и етичким аспектима интерперсоналне 
комуникације, као и са начелима и вештинама конструктивне комуникације  
Исход предмета 
Познавање и разумевање филозофских, социјалних и  и психолошких димензија интерперсоналне  
комуникације; индивидуалног, породичног, организационог  и друштвеног значаја интепресоналне 
комуникације која се заснива на етичким начелима,  поверењу и поштовању. Овладавање начелима и 
вештинама асертивне и ненасилне комуникације.. 
Садржај предмета 

Теоријска настава:  
1. Интерсубјективност, дијалог и комуникација; индивидуа као друштвено биће;  
2. Етика интерсубјективности; љубазност, сарадљивост, смисао културних кодова и ритуала;  
3. Појам, дефиниција и значај интерпрсоналне комуникације; 
4. Личност и интерперсонални стил;  
5. Емоционална и социјална интелигенција;  
6. Асертивна и ненасилна комуникација  
7. Облици вербалне агресије и теорија учтивости;  
8. Грешке у опажању других: дисторзије, атрибуције, стереотипи  и предрасуде.  
9. Умеће давања повратне информације.  
10. Динамика успостављања поверења у интерперсоналној комуникацији;  
11. Три „софтвера“ или „его стања“ у комуникацији;  
12. Саморестриктивни интерактивни стил (појам скрипта и игара);  
13. Сарадња и конфликти, управљање конфликтима;  
14. Умеће слушања;  
15. Вештина вођења разговора  
 
Практична настава:  
анализа текста, дискусије и радионице 
 

Литература 
Goleman, D (1997). Emocionalna inteligencija, Geopoetika, Beograd 
Goleman, D. (2007) Socijalna inteligencija, Geopoetika, Beograd 
Adler, E. (2013). Socijalne veštine, Psihopolis, Novi Sad. 
Розенберг, М. (2002). Језик саосећања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; (dostupno i u pdf-u 
pod naslovom Nenasilna komunikacija: jezik života) 
Milivojević, T. (2018). Vladanje sobom: nužni uslov razvoja ličnosti, kvalitetne komunikacije i dobrih 
međuljudskih odnosa, Komunikacija i kultura online, god. IX, br..9. 
Andevski, M., (2008) Umetnost komuniciranja, Cekom books, Novi Sad 
Štajner, T.,  Kondić, K., Vlajković, J. (1998) Slušam te, razumem te, prihvatam te, Žarko Albulj, Beograd,  

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
ех катедра, интерактивни рад у групи, тандему, студентска истраживања, прикази, студије случаја и 
презентације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни 
испит  

поена 

http://www.delfi.rs/ka1fi5di4212/delfi_knjige_autor_tamara_stajner.html
http://www.delfi.rs/ka1fi5di4211/delfi_knjige_autor_ksenija_kondic.html
http://www.delfi.rs/ka1fi5di4216/delfi_knjige_autor_jelena_vlajkovic.html


активност у току предавања 10 писмени 
испит 

40 

практична настава 10 усмени испт  
колоквијум-и / тестови 30   
семинар-и 10    
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Креативност и критичко мишљење 
Наставник: Татјана Миливојевић, Maша Ђуришић 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: 
Стицање основих знања из теорија креативности и начела и метода критичког мишљења. У савременом, 
комплексном и динамичном свету, креативност и критичко мишљење су не само од кључног значаја, већ и 
неопходни. Креативно и критичко мишљење су различити али и неодвојиви у креативном процесу стварања 
материјалних или нематеријалних (идејних, духовних) производа 

Исход предмета: 
Студенти ће развити разумевање механизама, типова и динамике људске креативности и критичког 
мишљења, као и способност да их свесно развијају и примењују; развиће вештине логичког расуђивања и 
стратегијског, флексибилног и неконформистичког мишљења, као и способност њихове употребе у широком 
спектру познатих и непознатих, неизвесних контекста. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
1.Увод: антрополошка димензија креативности;  
2. Појам и перцепција креативности кроз историју;  
3.Различити приступи и покушаји дефинисања креативности;  
4. Креативност и таленат; различите врсте и области креативности;  
5. Опажање, пажња, учење и мишљење;  
6. Одлике креативног и критичког мишљења: разлике и повезаност;  
7.Комплексност и комплексно мишљење;  
8. Однос између интелигенције, креативности и критичког мишљења;  
9. Утицај емоција и емоционалне интелигенције на креативност и мишљење;  
10. Мотивација и креативност;  
11. Контекстуални приступ, утицај окружења;  
12. Одлике креативне личности;  
13. Психоаналитичке теорије креативности;  
14. Креативни процес:динамика, фазе; различити модели и тумачења;  
15. Закључно предавање 
 
Практична настава: Анализа текста, радионице, дискусија 
Литература: 
Миливојевић, Т. (2011) Психологија стваралаштва, Мегатренд универзитет, Београд 
Рисић, И., Мандић, Т. (2014) Психологија креативности, Факултет драмских уметности Београд 
Buchberger, I. (2012). Kritičko mišljenje: priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja, Riječki 
univerzitet. file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Kriticko_misljenje_prirucnik_kritickog_m.pdf 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Екс катедра предавања, интерактивност у групи, вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 30   
семинар-и 10   
 



 

Табела 5. 2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета:  Вештине медијације 
Наставник: Сања Ђурђевић, асс Мина Димитријевић 
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: За курс нису потребни предуслови. 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студентима обезбеди унапређење знања о теорији и пракси медијације која обухватају дефинисање 
медијације, обласити примене, циљеве и добити од поступка, предности и ризике примене и општи законски оквир; 
упознавање са специфичностима улоге медијатора, етичким стандардима професионалног понашања, етичким 
питањима/ дилема и начина њиховог разрешавања; развијање способност примене знања из ненасилног решавања 
конфликата у свакодневној пракси социјалног рада.  
Исходи предмета 
По завршетку курса студенти ће: овладати основним  знањима и вештинама поступка медијације и областима примене у 
социјалној заштити; бити оспособљени за процену индикација и контраиндикација за поступак медијације; бити 
оспособљени за примену медијације у оквиру савременог менаџмента у социјалној заштити.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
1. Психолошке основе конфликта; 
2. Приступи решавању конфликата; 
3. Индивидуалистичке и интергрупне теорије конфликта; 
4. Вештине комуникације; 
5. Вештине преговарања; 
6. Појам и карактеристике медијације као алтернативног начина решавања спорова;  
7. Области примене и типови медијације;  
8. Колоквијум – писмено - тест; 
9. Концепт моћи и дисбаланса моћи у медијацији;  
10. Неутралност и рад са осећањима у медијацији; 
11. Терапијска медиција – породична терапија и медијација -могућности интеграције; 
12. Медијација у процесу развода;медијацијски споразум у вршењу родитељских права; 
13. Модел породичне конференције; 
14. Школска медијација; 
15. Понављање градива, припрема за испит. 
 
Практична настава 
Дискусија, вежбе.  У практичној настави студенти ће кроз игру улога користећи сопствено искуство разумевати процес 
пружања психолошке „прве“ помоћи. 
Литература: 
Džamonja Ignjatović, T., & Žegarac, N. (2006), „. Medijacija–Koncepti i konteksti “, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. 
Džamonja Ignjatović, T., & Žegarac, N. (2009). Теоријске основе медијације - перспективе и доприноси,  Centar za 
primenjenu psihologiju, Beograd. 
Допунска литература: 
Wiseman, J. M. (1990). Mediation therapy: Short-term decision making for couples and families in crisis. Jossey-Bass. 
Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

  
Методе извођења наставе:  Интерактивна настава кроз предавања, вежбе и консултације у малим групама.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у настави 20 писмени испит  50 
практични рад 10 усмени испит  0 
колоквијум-и  20 практични део испита  0 



Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Педагошка пракса 1  
Наставник: Саша Степановић, Биљана Пејић, Александар Стевановић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема услова 
Циљ предмета: 

• Оспособити студенте да критички разматрају функционисање предшколске установе и васпитног 
система у Србији, кроз упознавање са циљевима, задацима и програмом рада предшколске установе, 
релевантним законским оквиром и актуелним васпитним стратегијама; омогућити студентима да 
одреде позицију психолога у предшколском систему, да сагледају различите улоге психолога и 
разумеју правце развоја психолошке професије у Србији и свету; оспособити студенте да разумеју и 
критички размишљају о структури и природи компетенција које су психолозима неопходне за 
реализацију различитих задатака у предшколској установи. 

Исход предмета: 
Студент: 

 
• ће да стекне увид у организацију и рад предшколске установе и упозна се са професијом психолога. 
• ће да потпуније упозна организацију живота и рада у предшколској установи, проверава и примењује 

знања и вештине систематског и осмишљеног праћења могућности, потреба, интересовања и 
индивидуалних разлика деце у дечјем вртићу,  

• ће да се упозна са различитим начинима планирања васпитно-образовног рада у предшколској 
установи у којима је укључен психолог. Развиће компетенције потребне за грађење подстицајне 
средине за учење, планирање, реализацију, праћење и вредновање васпитно-образовног рада, као и 
вођење педагошке документације, 

• ће прошитити знања о организацији, планирању и програмирању васпитно-образовног рада са 
предшколском децом, као и о сарадњи са породицом и локалном заједницом.  

• ће се кроз праћење и извођење практичних активности са децом под менторством психолога, 
оспособити за развијање вештина интегрисања активности,  

• ће моћи да интегрално примени стечена знања и усаврши практичне вештине кроз сарадњу са 
психологом на пословима организације, конкретизације и реализације васпитних циљева, задатака и 
поступака васпитања у васпитној групи једне предшколске установе. Студент ће током праксе бизи 
укључен у различите активности деце, у облике и начине рада психолога, планирање и програмирање 
васпитно-образовног рада, заједно са васпитачима у раду са децом.  

• ће развити сарадничке односе са родитељима и средином, партнерски однос са колегама васпитачима, 
самосталну стручну примену стечених сазнања и умећа, праћење и евалуацију сопственог рада,  

•  ће бити оспособљен да самостално осмишљава, организује и реализује интегрисане активности у 
различитим ситуацијама у вртићу које су у надлежности психолога. 

 
Увод у практичну активност: 
1. Упознавање са структуром предшколске установе и делатностима које се у њој спроводе.  
2. Упознавање са пословима и радним задацима психолога – ментора у тој установи: 
        а. Упознавање са пословима и задацима психолога у дечијем вртићу, које ће студенти опажати током 
праксе и у њима учествовати.  
        б. Упознавање са етичким принципима у раду предшколског психолога запосленог у дечијем вртићу.  
3. Укључивање у рад на подручју процене развојног статуса детета:  
        а. Праћење психофизичког, когнитивног и социоемоционалног развоја детета кроз опажање и праћење 
понашања у васпитној групи применом психодијагностичких техника и поступака.  
       б. Постављање развојних задатака.  
        в. Праћење успешности прилагођавања детета на вртић.  
4. Упознавање родитеља са радом предшколског психолога:  
        а. Пружање подршке у развоју родитељских компетенција.  
       б. Спровођење едукација из подручја развојне психологије.  
5. Упознавање васпитача са радом предшколског психолога:  
        а. Пружање подршке у развоју образовних компетенција и у стручном усавршавању.  
        б. Сарадња са васпитачима при утврђивању и задовољавању специфичних васпитно - образовних потреба 
детета и развојних задатака.  
        в. Спровођење индивидуалног и групног стручног усавршавања васпитача.  
6. Упознавање са пословима предшколског психолога на нивоу стручног тима:  



       а. Израда и вођење прописане документације и евиденције о деци.  
       б. Документовање и анализирање појединих делова васпитно - образовног процеса. 
 
Литература:  

• Закон о основама система образовања и васпитања (2017). Службени гласник РС, бр.88/2017.  
• Закон о средњем образовању и васпитању (2017). Службени гласник РС, бр.55/2013, 101/2017. 
• Арежина, О. и Пешић, М. (1982). Стил васпитања од 0 до 3 године. Зборник ИПИ, Бр.15,251-363. 
• Бенет, M., Mадиган, И. Mишкељин, Л. и Радуловић, Л. (2013). Водич за самовредновање у 

предшколским установама. Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
• Ками, К. (1971). Педагошке импликације Пијажеове теорије. Предшколско дете, Бр. 4,406- 415. 
• Ками, К. (1983). Аутономија: циљ васпитања према Пијажеу. Предшколско дете, Бр. 1-2,1-12. 
• Пешић, М. (1987). Вредновање предшколских васпитних програма. Београд: ЗУНС. 

 
Број часова активне наставе: 6 
Методе извођења наставе:  супервизијски рад, демонстрација, опсервација, анализа садржаја, дискусија и 
дебата. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активности студената  10  
Одбрана практикума 30 

Практикум са задацима 
на курсу 60   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Психологија личности 2   
Наставник/наставници:Светлана Здравковић, асс. Александар Стевановић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Статистика у психологији, Психологија личности 1  
Циљ предмета 
Упознавање студената са другим теоријама и мерним инструментима у психологији личности и 
њиховом употребом. Оспособљавање студената за емпиријску примену основних истраживачких 
нацрта у психологији личности уз коришћење претходно стечених знања.  

 
 

Исход предмета  
Од студената се очекује да: искажу могућност критичке анализе различитих теорија у психологији 
личности, савладају примену мерних инструмената, умеју да примене одговарајуће статистичке и 
психометријске методе, користе важне електронске сервисе и софтверске пакете и учествују у свим 
елементима истраживања у психологији личности.  
 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријски плурализам у психологији личности (компарација основних парадигми:  
Психоаналитичка,  
Бихејвиористичка,  
Хуманистичка,  
Когнитивистичко-бихејвиорална,  
Конструктивистичка, и Дискурзивна);  
Основне теорије у оквиру психобиолошког проступа у психологији личности – Ајзенков ПЕН модел, 
Грејова теорија осетљивости на поткрепљење, реформулисана теорија осетљивости на поткрепљење, 
Алтернативни петофакторски модел Марвина Зекермана,  

Модел биосоцијалног учења Роберта Клонинџера. 

Практична настава 
Ајзенков ПЕН модел и упитник EPQ, Big Five Закерманов петофакторски модел личности и упитник 
SS; Грејов двофакторски модел и упитник BIS/BAS; шестофакторско решење и HEXACO модел 
личности; Клонинџеров седмофакторски модел у упитник ТСI.  
Спровођење истраживања као основе за израду семинарског рада: прикупљање података, унос и 
статистичка обрада, презентација резултата.  
Литература 
Гојковић, В. (2010). Психологија личности – избор теорија. Нови Сад: УСЕЕ, Прометеј. 
John, O.P., Robins, R.W., Pervin, L.A. (2010). Handbook of Personality, Third edition: Theory and Research. 
New York, London: The Guilford Press.  

Смедеревац, С., Митровић, Д. (2006). Личност – методи и модели. Београд: Центар за примењену 
психологију. 
 

 
  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања (монолошка и дијалошка метода), демонстрација мерних инструмената, самостални 
истраживачки рад   
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 



 
активност у току предавања  писмени испит 25 
практична настава 20 усмени испит 25 
колоквијум-и    
семинар-и 30   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Социјална психологија 
Наставник: Јелена Живковић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: положене Основе социјалне психологије 
Циљ предмета: 
Упознавање и оспособљавање студената за критичко промишљање о различитим проблемима социјалне 
психологије група и међугрупних односа, као што су питања развоја и структуре група, специфика мале 
групе и организације, психологија масе и великих социјалних група, проблем групне припадности и 
међугрупне интеракције са посебним освртом на социјалне конфликте. П, социјално-психолошких 
истраживања и имплементације добијених знања у пракси.  
Исход предмета: 
Студенти ће усвојити теоријска и практична знања из различитих области социјалне психологије, која ће 
им омогућити да разумеју, препознају и на адекватан и успешан начин решавају различите проблеме који 
се тичу процеса, механизама и фактора који утичу на унутаргрупне и међугрупне односе у социјалним 
ситуацијама, као и да примене стечена знања у различитим доменима личне и професионалне активности. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 

1. Увод у психологију групе: појам и врсте група 
2. Специфика и врсте малих група 
3. Организација као социјална група 
4. Развој и структура социјалних група 
5. Врсте моћи у групи и феномен вођства  
6. Групно решавање проблема и доношење одлука 
7. Групни односи: сарадња, такмичење и конфликт 
8. Специфика неструктуираних група (психологије масе) 
9. Велике социјалне групе: класе и нације 
10. Групна припадност: појам и теорије социјалног идентитета  
11. Толеранција и дискриминација између различитих социјалних група 
12. Кроскултурална интеракција: миграциони процеси и акултурација 
13. Социјални конфликти: врсте, решавање, превенција 
14. Изазови савремених социјално-психолошких истраживања: могућности и ограничења у имплементацији 
социјално-психолошких знања у различитим друштвеним доменима 

Практична настава 
Анализа различитих социјално-психолошких истраживања везаних за изучаване области.  Самостални 
истраживачки рад и мањи групни пројекти у циљу примене стечених знања током теоријске наставе. 
Критички осврт на проблеме имплементације социјално-психолошких знања и метода у пракси. 
Литература  
Основна литература:  

1. Рот, Н. (2010). Психологија група. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства  
2. Браун, Р. (2006). Групни процеси: динамика унутар и између група. Јастеебарско: Наклада Слап. 

Допунска литература: 
1. Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Breugelmans, S.M., Chasiotis, A., & Sam, D.L. (2011). Cross-Cultural 

Psychology Research and Applications. UK: Cambridge University Press. 
2. Zimbardo, P.G., & Leippe, M.R. (1991). The psychology of attitude change and social influence. New 

York: Mcgraw-Hill. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, интерактивна настава, дискусионе групе, коришћење мултимедијалних материјала. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 усмени испит 50 
практични задаци 10   
семинарски рад 10   
колоквијум 20   
 
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Психологија рада 
Наставник: Драгана Митрић Аћимовић 
Статус предмета: Oбавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са доминантним концептуалним и методолошким проблемима у области психологије 
рада, као што су ставови према раду, професионална оријентација и селекција, мотивација за рад, 
продуктивност и задовољство послом, радне адаптација и процена успешности на раду, умор и стрес на раду, 
професионални тренинг и усавршавање, особине међуљудских односа на раду, модели комуникације на раду, 
органиациона клима и култура, феномени руковођења и вођства, специфике тимског рада и доношења групних 
одлука, управљање прменама, конфликати на раду.  
Исход предмета: 
Студенти ће стећи професионална знања и компетенције за идентификацију и дијагностиковање проблема у 
области психологије рада и међуљудских односа на раду, као и оспособњавање за дизајнирање и примену 
различитих врста интервенција различитим доменима психологије рада.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 

1. Увод у психологију рада: концептуални и методолошки проблеми  
2. Личност и рад: ставови према раду и вредносне оријентације 
3. Професионална оријентација и селекција  
4. Мотивација за рад 
5. Продуктивност и задовољство послом 
6. Радна адаптација и процена успешности на раду 
7. Замор и стрес на раду 
8. Професионални тренинг и континуирано усавршавање 
9. Међуљудски односи на раду 
10. Модели комуникације на раду 
11. Организациона клима и култура 
12. Руковођење и вођство 
13. Тимски рад и доношење групних одлука 
14. Управљање променама 
15. Конфликти на раду 

Практична настава: 
Студије случаја из области психологије рада и међуљудских односа на раду – интеграција теорије и 
праксе. Израда и приказ самосталних радова и групних пројеката на релевантне теме из области. 
Литература 
Основна литература:  

1. Пајевић, Д. (2006). Психологија рада. Београд: Либер.  
2. Михаиловић, Д. (2010). Психологија рада и организације. Београд: ФОН 
3. Гузина, M. (1986). Кадровска психологија. Београд: Научна књига. 

Допунска литература:  
1. Чабаркапа, М. (2008). Човек и радна околина - психофизиолошки и еколошки аспекти рада. 

Београд: Чигоја штампа. 
2. Чукић, Б. (2003). Психологија рада: усклађивање човека и посла. Крушевац: ИЦИМ 
3. Живковић, С. и сарадници (2015) Стратегијски и оперативни менаџмент. Врњачка бања: 

СаТЦИП. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, групне дискусије, рад у малим групама, презентације радова и пројеката 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 20   
колоквијуми 20   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Асоцијално и делинквентно понашање 
Наставник: Сања Ђурђевић, Емина Борјанић Болић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Оспособити студенте да путем самосталног рада и критичког проучавања литературе овладају темељним 
знањима о теоријским концепцијама и механизмима настанка асоцијалног и деликвентног понашања, 
класификацијама и међусобном односу, механизмима за превентивно реаговања на асоцијално и 
делинквентно понашање. 
Исход предмета  
Усвајање знања која ће бити применљива у:  раној детекцији деце и младих са поремећајима у понашању,   
креирању и апликацији програма превенције  делинквентног понашања, спровођењу програма третмана и  
спровођењу краћих научних истраживања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Савремено дефинисање поремећаја понашања, асоцијалног понашање и делинквенције; 
2. Социолошке и психолошке теорије делинквенције; 
3.  Класификације поремећаја понашања и делинквенције; 
4. Фактори ризика за асоцијално понашање; 
5. Ризично дете, дисфункционална породица; 
6. Модалитети делинквентног понашања; 
7. Особине личности и криминалитет; 
8. Колоквијум; 
9. Старосна граница и кривична одговорност; 
10. Могућности превенције делинквенције; 
11. Превентивне активности усмерене на појединца/породицу/вршњачку групу; 
12. Концепт интердисциплинарног приступа у превенцији и третману делинквентног понашања; 
13. Унапређење праксе у складу са научним достигнућима;  
14. Мета-анализа и преглед литературе; 
15. Припрема за испит.  
Практична настава 
1. Анализа случаја 
2. Дискусија и радионице 
Литература: 
Обавезна:  
1. Ј. Хрнчић (2009). Преступништво младих – ризици, токови и исход, Институт за криминолошка и 
социолошка истраживања, Београд (одабране стране)  
2. С. Константиновић-Вилић, В. Николић-Ристановић и М.Костић, (2009), Криминологија, Пеликан 
Принт, Ниш (одабране стране)  
3. В. Николић-Ристановић и Љ. Стевковић (уреднице), (2014), Малолетничка делинквенција у свету и 
Србији- трендови и друштвени одговори, ИГП „Прометеј“, Београд (одабране стране) 
4. Đ. Stakić, (2016),  Delotvorni programi tretmana za decu i adolescente sa problemima i poremećajima 
ponašanja Centar za primenjenu psihologiju. 
5. С. Ђурђевић (2021), Личност, вредности и криминал, 2021, Висока школа социјалног рада, Београд 
6. Хрестоматија (2019) – одабрани текстови –Висока школа социјалног рада –С.Ђурђевић 
          
Допунска:  
MacKenzie DL. (2006), What works in corrections.Cambridge University Press (чланак) 
Robinson G i Crow I. (2009) Offender rehabilitation:theory, research and practice. Sage Publication: British library 
(чланак) 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 



Предавања, тестови, индивидуалне и групне презентације, консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 50 
практична настава 5   
колоквијум 20   
Семинарски рад, есеј 20   
 



Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Педагошка пракса 2 
Наставник: Саша Степановић, Биљана Пејић, Александар Стевановић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Педагошка пракса 1 
Циљ предмета: 

• Оспособити студенте да критички разматрају функционисање школе и образовног система у Србији, 
кроз упознавање са циљевима, задацима и програмом рада школе као васпитно-образовне 
институције, релевантним законским оквиром и актуелним образовним стратегијама; омогућити 
студентима да одреде позицију наставника у школском систему, да сагледају различите улоге 
наставника и разумеју правце развоја наставничке професије у Србији и свету; оспособити студенте 
да разумеју и критички размишљају о структури и природи компетенција које су наставницима 
неопходне за реализацију различитих задатака. 

Исход предмета: 
Студент: 

• разуме и критички разматра сложеност функционисања школе и њених различитих органа;  
• познаје законске акте, правилнике и образовне стратегије који регулишу функционисање школе и 

разуме како они доприносе унапређењу квалитета и ефикасности рада школе и наставника; 
• диференцира различите улоге наставника и познаје (уме да одреди или повеже) примерене и ефикасне 

методе рада; 
• уочава повезаност улога и задатака различитих актера у образовању, разуме значај конструктивне 

комуникације и сарадње у наставном процесу; 
• уме да идентификује компетенције наставника неопходне за реализацију различитих задатака, 

препознаје значај самоевалуације рада наставника и зна како се самоевалуација спроводи;  
• примењује базичне методичко-дидактичке вештине у планирању наставног процеса уз подршку 

ментора. 
Увод у практичну активност: 
 
Професионална улога наставника: рад школе као институције и документи који регулишу рад школе (Закони), 
значај планирања рада школе и наставника (годишњи и развојни планови). Компетенције које чине 
професионални идентитет модерног наставника: компетенције за наставну област, предмет и методику 
наставе, компетенције за поучавање и учење, компетенције за подршку развоју личности ученика, 
компетенције за комуникацију и сарадњу. 
 
Практична настава 
Студент обавља следеће задатке и реализује их у школи уз супервизију: 
 
1. Улоге у професионалном идентитету наставника 
Посматрање часа и покушај да се идентификују различите улоге наставника; мапирање, опис и 
евалуација(примерености) улога које су манифестоване.Које савремене улоге наставника изостају и како се 
ово може унапредити? 
 
2. Компетенције: операционализација за потребе мерења (самоевалуације) 
Посматрање часа и покушај да се препознају различите компетенције наставника;мапирање, опис и 
евалуација компетенција које су манифестоване. Које компетенције нису видљиве и како се ово може 
унапредити? 
 
3. Школска свакодневница 
Посматрање активности наставника у школи у циљу реалистичног и целовитог сагледавања његове улоге, 
послова и интеракција у школском систему. Шта се открива о стварном делању наставника у школи током 
боравка у њој? 
Литература:  

• Закон о основама система образовања и васпитања (2017). Службени гласник РС, бр.88/2017.  
• Закон о средњем образовању и васпитању (2017). Службени гласник РС, бр.55/2013, 101/2017. 
•  Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012). Службени гласник РС, бр. 107/2012. 
• Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја 

(2011). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр.5/2011.  
• OECD (2014). TALIS 2013 Results: an international perspective on teaching and learning. Paris: OECD. 



• OECD (2019). TALIS 2018 Results: an international perspective on teaching and learning. Paris: OECD. 
• OECD (2010). Наставници су битни: како привући, усавршавати и задржати ефикасне наставнике. 

Београд. Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. 
 
Број часова активне наставе: 6 
Методе извођења наставе:  супервизијски рад, демонстрација, опсервација, анализа садржаја, дискусија и 
дебата. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активности студената  10  
Одбрана практикума 30 

Практикум са задацима 
на курсу 60   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Педагошка психологија 
Наставник: Пејић Биљана, Maша Ђуришић 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Усвајање општих начела ефикасних стратегија подучавања и мотивисања ученика, као и процене 
њиховог знања. Усвајање основних појмова везаних за школско учење и упознавањеса основним 
процесима и механизмима школског учења. Разумевање социјалних и психолошких механизама 
деловања школског учења као кључних фактора у дечјем развоју. Могућност примене стечених знања у 
пракси. Развијање осетљивости за индивидуалне разлике међу ученицима.  Развој критичког односа 
према налазима и теоријама значајним за праксу. 
Исход предмета  
Оспособљеност за примену различитих стратегија у процесу поучвања и препознавања индивидуалних 
разлика и процене знања у складу са индивидуалним разликама. Повезивање  знања о типичном и 
нетипичном психичком развоју ученика са препорученим наставним методама и моделима рада.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет педагошке психологије;  
Методе педагошке психологије;  
Учење и облици учења;  
Методе учења;  
Психолошки услови успешног учења; 
Трансфер учења; 
Памћење и заборављање; 
Интелектуални рад и умор;  
Кооперативно учење,  
Програмирано учење,  
Индивидуалне разлике и учење. 
  
Практична настава  
Примена различитих облика и модела учења, примена метода кооперативног учења, организација и 
примена радоница.  
Литература  
1. Степановић, С. (2022). Педагошка психологија, ВШСР, Београд. 
2. Ђорђевић, Д. (2014). Пeдагошка психологија, Драслар партнер, Београд стр. 1-16; 237-249. 
3. Степановић, С. (2018). Зборник текстова из педагошке психологије, ВШСР, Београд. 
3. Арсеновић-Павловић, М., Антић, С. & Јолић-Марјановић З. (2017). Педагошка психологија. Београд: 
Универзитет, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију – Издавачки центар. 
4. Вучић, Л. (2009). Педагошка психологија (6. доп. изд.). Београд: Савез друштава психолога Србије.  
5. Гргин, Т. (2004). Едукацијска психологија (2. изд.). Јастребарско: Наклада Слап. 
6. Ивић, И., Пешикан, А. & Антић, С. (2001). Активно учење. Београд: Институт за психологију. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања (вербална метода, научно позориште, примена аудиовизуелних техника), пројекатска настава, 
дебате, семинарски радови, прикази релевантне литературе, вежбе у примени различитих врста развојних 
радионица, активно учење. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит 30 
практична настава 10   
колоквијуми 30   
семинарски рад 15   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Клиничка психологија 
Наставник: Жилијета Кривокапић, асс. Александар Стевановић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање са предметом и основним појмовима у клиничкој психологији. Разумевање улоге и задатака 
клиничког психолога у свим областима рада. 

Исход предмета  
Стицање знања о предмету и задацима клиничке психологије. Сазнање о развоју клиничке психологије 
код нас и у свету. Разумевање клиничке методе. Разумевање основних задатака клиничког психолога: 
дијагностике, психотерапије, превенције, едукације и истраживања. Увид у различите области примене 
клиничке психологије. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Предмет клиничке психологије.  
Развој клиничке психологије.  
Разлика између приступа у општој и клиничкој психологији.  
Задаци клиничке психологије.  
Психологија менталног здравља.  
Превентивне активности.  
Психотерапија, модалитети и технике рада.  
Клинички метод.  
Теоријски модели у клиничкој психологији.  
Истраживања у клиничкој психологији. 
Етика клиничке праксе.  
Профил клиничког психолога.  
Области примене клиничке психологије.  
Специфичности корисника услуга клиничке психологије.  
Едукација клиничких психолога. 
 
Практична настава  
Проширивање тема теоријске наставе, уз повезивање са различитим областима у којима се примењује 
клиничка психологија. Вежбање у малим групама. 
Литература  
1. Бергер, Ј., Митић, М. (2007), Клиничка психологија, Центар за примењену психологију, Београд 
2. Биро, М., Бутоло, В. (2003), Клиничка психологија, Футура публикације, Минхен, Нови Сад 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава укључује едукативне блокове (уз пратећу видео презентацију) и интерактивне облике 
наставе, уз активну партиципацију студената. Практична настава укључује радионичарски рад, са темама 
из области клиничке психологије и имплемантације знања у различите области примене. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  



колоквијум 15   
семинар 15   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Организационе промене и развој 
Наставник: Драгановић С. Миле, асс. Мина Димитријевић 
Статус предмета: Изборни предмет 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положен испит: Психологија рада 
Циљ предмета: 

Студенти овладавају теоријским и практичним знањима која ће им омогућити да разумеју психолошке 
препреке и могућности развоја појединаца, дијагностикују, решавају проблеме везане за организационе 
промене и развој и евалуирају примењена решења 
Исход предмета: 

Студенти овладају знањима и вештинама за управљање организационим променама и развојем. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Уводно предавање 
2. Организациони развој као стратешко и психолошко питање 
3. Теорије организационих промена и развоја 
4. Епизодне и континуиране промене  
5. Основне стратегије и модели управљања променама  
6. Котеров модел управљања променама 
7. Колоквијум 
8. Модел уважавајућег истраживања - АИ 
9. Агилне методологије управљања променама 
10. Дијагностика у процесу организационог развоја 
11. Дизајнирање интервенција у процесу организационог развоја 
12. Отпор организационим променама 
13. Етика и улога практичара у области организационог развоја 
14. Избор стратегија управљања променама 
15. Испит 
Практична настава  
1. Анализа случаја 
2. Дискусије и радионице 
3. Рад на самосталном пројекту 

Литература  
Đurišić-Bojanović, M. (2015), Psihologija organizacionih promena i razvoja. Beograd: Institut za psihologiju, 
Filozofski fakultet u Beogradu  
Đurišić-Bojanović M.(2007), Spremnost za promene-nove kompetencije za društvo znanja, Zbornik instituta 
za pedagoška istraživanja br. 39 (2). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja ; 
Wren D. I D.Voich (1994), Menadžment proces struktura i ponašanje, Beograd:Grmeč-PP /15-45; 251-275/  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и израда самосталног пројекта 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у настави 0 писмени испит  25 
практични рад 0 усмени испит  25 
колоквијум-и  20 практични део испита  0 
семинар-и  10   
други облици предиспитних обавеза  20   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Сензорна интеграција и сензорна дисфункција 
Наставник: Лидија Ивановић Меденица 
Статус предмета: Изборни предмет 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
студенти савладају теоријским концепцијама модела сензорне интеграције и дисфункције 
Исход предмета  
Оспособљеност за идентификацију  дисфункције сензорне интеграције,  процену сензорне интеграције, 
као и израду програма рада за поједина сензорна подручја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Појам и дефиниција сензорне интеграције; Сензорни системи; однос  између учења, понашања и 
околине; идентификација дисфункције сензорне интеграције;критеријуми посматрања сензорне 
функције/дисфункције; специјализовани инструменти и технике  за процену сензорне интеграције; 
програми стимулације сензорне интеграције. 
Практична настава  
Примена тестова за процену сензорне интеграције, обрада и интерпретација резултата, евалуација ; 
планирање и програмирање интервенције. 
Литература  
1. Ayers, J. (2009): Dijete i senzorna integracija, Naklada Slap, str. 217. (обезбеђен превод) 
2. Beery-Buktenica Development Test of Visual-Motor Integration, 6 th Edition, Author(s): Keith E. Beery, 

PhD, Norman A. Buktenica, and Natasha A. Beery. (обезбеђен превод) 
3. Ayres, A. J. (1989): S.I.P.T. – Sensory Integration and Praxis Test. Los Angeles: Western Psychological 

Services. (обезбеђен превод) 
Број часова активне 
наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  
Предавања, вежбе, интерактивна настава 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току 
предавања 30 усмени испит 50 

практична настава 10   
колоквијуми 10   



41894020. Табела 5. 2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Психопатологија деце  и адолесцената 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Весна Дуканац 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: За праћење курса нису потребни предуслови.  
Циљ предмета: Упознавање са поремећајима развојног доба и усвајање основних знања о ентитетима и симптомима 
поремећаја у развоју деце и адолесцената.  
Исход предмета: Усвојенот основних знања из области поремећаја развоја деце и адолесцената и повезивање теоретских 
знња са практичним активностима у оквиру професије.  
Садржај предмета: 

Теоријска настава  
1) Историјат психијатрије развојног доба; и Теоријски приступи;  
2) Развојне фазе и развојна одстгупања; Деца, омладина и породица  
3) Психозе развојног доба,  
4) Хиперкинетички поремећај; Тикови, Клиничке слике засноване на дисхармоничном развоју личности,  
5) Поремећаји елиминације; Поремећаји исхране,  
6) Колоквијална недеља  
7) Поремећаји понашања; Неуротски са стресом повезани и соматоформни поремећаји,  
8) Епилепсија развојног доба, Поремећаји спектра аутизма, Ментална ретардација  
9) Социјална психијатрија развојног доба  
10) Адолесценција ( Фројдово виђенје пубертета, физичке промене, когнитивне промене-Пијажеов концепт, промене 
емоција и идеја, психолошки развој, неке опасности у развоју адолесценеције)  
11) Адолесценеција II део: Ериксонов допринос разумевању адолесценције и савремена схватања адолесценције)  
12) Стварања симптома у дечијој и адолесцентној психопатологији ( психоаналитичка и епигенетска схватања)  
13) Поремећај понашања у адолесцентном добу  
14) Социопатолошке појаве ( проблеми злоуптребе супстанци; проблеми нехемијске зависности)  
15) Суицид у адолесценцији  
 
Практична настава: Прикази случајева уз дијагностику и праћење лечења оболеле деце и адолесцената  
Литература:  
1) Фенихел О. Психоаналитичка теорија неуроза. Београд-Загреб:Медицинска књига; 1961.  
2) Кондић К. Повезаност дечијих неуротичних сметњи са структуром личности односно патологијом родитеља. 
Психолошка истраживања. 1984; 3: 294-370.  
3) Ћурчић В. Адолесценција револуција и еволуција у развоју. Београд: ИП Жарко Албуљ; 1997.  
4) Фројд А. Нормалност и патологија у детињству. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 2000.  
5) Ериксон Х.Е. Идентитет и животни циклуси. Београд: Завод за уџбенике; 2008.  
6) Дуканац В. Повезаност социопатолошких појава и психопатологије адолесцената са структуром личности родитеља и 
породичним функционисањем. Докторска дисертација. Београд: Факултет за специјалну едукациоју и рахабилитацију 
(ФАСПЕР); 2013  
7. Љубомировић Н. (2000) Стрес и млади. Београд: Задужбина Андрејевић, стр 75  
8. Ljubomirović N., Dwivedi K. (2007) The outcomes of group work with traumatized children and their families in the southern 
Serbia and Kosovo región. U: Hosin A. Responses to Traumatised Children, UK: Palgrave Macmillan, str. 91-104.  
Број часова активне наставе:  Предавања: 3 Вежбе: 2 

Методе извођења наставе: Усмене презентација, прикази случаја 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у настави 10 писмени испит  50 
колоквијум 20 практични део испита  0 



есеј 10   
семинарски рад 10     
 
 
 
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Увод у етику 
Наставник:  Татјана Миливојевић, Ирина Теодора Тишма 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:Нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање са основама главних етичких теорија, кључним етичким појмовима, методама моралног расуђивања 
и њиховом применом у посебним контекстима и ситуацијама друштвеног, односно професионалног деловања. 
Професионална етика обухвата примену опште етике на специјализована поља, односно испитује примењивост 
моралних теорија у одређеним подручјима деловања. Циљ предмета је јасније и дубље разумевање етичких 
вредности, изазова и дилема везаних за професионални идентитет и рад социјалних радника.. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да идентификују моралне компоненте  и артикулишу темељне етичке дилеме у свом и 
другим пољима деловања; да стекну компетенције за управљање етички спорним случајевима; да препознају 
системске услове, механизме и процедуре који отежавају или олакшавају моралну димензију њиховог 
професионалног деловања; да разумеју значај етичких стандарда  професионалног понашања за развој и 
оснаживање њиховог професионалног идентитета. 
 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Уводно предавање: упознавање студената са циљем, исходом, садржајем предмета, начином оцењивања, 
предиспитним обавезама и завршним испитом;  

2. Појмовно одређење морала и етике; порекло етичке диспозиције; области проучавања и облици етике 
3. Вредности – специфичност и положај моралних вредности у хијерархији вредности 
4. Главни етички правци: утилитаризам 
5. Главни етички правци: деонтолошка етика, теорија правде, однос морала и закона 
6. Осећајне компоненте морала. емпатија и морална брижност; рањиве категорије популације 
7. Професионална етика и етички кодекси 
8. Етика карактера и врлине 
9. Психологија морала: фазе моралног развоја 
10. Етика комуникације 
11. Поверење  
12. Развој професионалног идентитета; интегрисање професионалног и персоналног идентитета 
13. Етика и друштвена одговорност 

Практична настава  
1. Етичка анализа случаја 
2. Дискусије и радионице  

Литература  
1. Сингер, П., (2004) (прир.) Увод у етику, ИКЗС Сремски Карловци (одабрана поглавља) 
2. Ди Џорџ Р. Т., (2003) Пословна етика, Филип Вишњић, Београд, (одабрана поглавља) 
3. Елаковић С. (2007), Пословна етика и комуницирање, Сингидунум, Београд, (одабрана поглавља) 
4. Кант, И., (2017), Критика практичног ума, Београд: Досије 
5. Мил, Џ.С., (1960), Утилитаризам, Београд: Култура 
6. Цекић, Н., (2019), Утилитаризам и Бентамова филозофија морала, Нови Сад: Академска књига 
7. Бабић, Ј., (2005), Морал и наше време, Београд: Службени гласник 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава уз практичне примере. Интеракцијски рад са студентима. Студије случаја. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току 
предавања 10 усмени испит 50 



 
 

практична настава 10   
колоквијуми 15   
семинари 15   



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Социологија породице 
Наставник: Ана Грбић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета  
Упознање студената са основним проблемима савремене породице, као и приступима њиховом 
проучавању 
Исход предмета  
Оспoсoбљеност зa критичко рaзумeвaњe брaкa oднoснo пoрoдицe,породичних односа и пoрeмeћaja 
њихoвих функциja, оспособљеност  зa сaмoстaлну aнaлизу сaврeмeнe пoрoдицe у трaнсфoрмaциjи, зa 
истрaживaњe прoблeмa у оквиру пoрoдицa 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Проблеми социологије породице као посебне социолошке дисциплине: настанак и историјски развој 
модерне породице;  

Проблематизација конститутивних елемената модерне и савремене породице (домаћинство, брак, 
сродство, ауторитет, итд.).  

Анализа и проблеми у односима полова и генерација у породици, као и основни породицни процеси 
(социјализација, дезинтеграција и животни циклуси) и однос породице и друштва.Meтoд сoциoлoгиje 
пoрoдицe;  

Eвoлуциja брaкa и пoрoдицe;  

Функциje брaкa и пoрoдицe;  

Maтриjaрхaлнa, пaтриjaрхaлнa, дeмoкрaтскa пoрoдицa;  

Teoриje o пoрoдици;  

Сoциjaлизaциja пoрoдицe и у пoрoдици;  

Пoрoдицa прoкрeaциje;  

Пoрoдицa изoлaциje;  

Пaтoлoгиja пoрoдицe;  

Бeлa кугa и дeмoгрaфскa бoмбa;  

Избeгличкe пoрoдицe;  

Будућнoст брaкa и пoрoдицe 

Практична настава 
Друштвене девијације и породица, Карактер сродства у модерној породици,  Изазови партнерства у 
модерној породици, Рад и полно/родни систем у породици, Ауторитет и породичне вредности, Брак као 
институција и као партнерски однос, Родитељство 
Литература 
1. Анђелка Милић: Социологија породице, Чигоја, Београд, 2007. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног 
и тандем облика,  рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 
презентације на часу,есеји на задат тему о савременим тенденцијама у породичним односима 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  



колоквијуми 30 усмени испит 50 
семинари 10   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне студије психологије 
Назив предмета: Теорија организације наставе  
Наставник: Саша Степановић  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Усвajaњe нajрeлeвaнтниje нaучнe и стручнe тeрминoлoгиje из oблaсти oбрaзoвaњa, oспoсoбљaвaњe зa 
рaзумeвaњe циљeвa и задатака oбрaзoвaњa и критичкo сaглeдaвaњe питaњa и прoблeмa  сaврeмeнe 
oбрaзoвнe тeoриje и прaксe кoд нaс и у свeту. Усвајање основних знања из области припреме, 
организације и реализације наставног рада. 
Исход предмета  
Усвojeнoст  бaзичних  пojмoвa из области oбрaзoвaњa. Усвојеност оновних знања о настави и елеменима 
наставе, као и моделима наставног рада  кaкo бих их примeнили у прoфeсиoнaлним aктивнoстимa, 
рaзвиjeнoст критичкoг стaвa прeмa пoстojeћoj ствaрнoсти и прoмeнaмa у области образовања, отвореност 
према иновативним приступима у организацији и реализацији наставног рада.   
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам образовања.  
Настава у функцији образовања; 
Карактеристике насраве;  
Циљ и задаци наставе;  
Фактори наставе,  
Принципи и правила у настави,  
Наставне методе;  
Облици наставног рада;  
Наставна средства; 
Модели организације наставног рада;  
Вредновање наставног рада 
 
Практична настава 
Разрада наставних модела:индивидуализација и облици индивидуализације, тимска настава, егземпларна 
настава, пројектна настава, проблемска настава, програмирана настава, активна настава, кооперативно 
учење 
Литература 
1.Степановић. С. (2022). Организација наставе са методиком наставног рада, ВШСР, Београд. 
2.Баковљев, М. (2005 ). Дидактика. Учитељски факултет: Сомбор. Garden-print стр.177 
3.Вилотијевић, М. (2000). Дидактика 1, 3. Београд: Научна књига, Учитељски факултет.  
4.Степановић, С. (2018). Зборник текстова из теорије организације наставе, ВШСР, Београд. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног 
и тандем облика,  рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 
презентације на часу 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит 30 
колоквијуми 30   
семинарски рад 15   
практична настава 10   
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета 
Студијски програм/ студијски програми: Социјални рад, Психологија 
Назив предмета: ГРУПНИ РАД СА ИСКУСТВЕНИМ ГРУПАМА 
Наставник:   Весна Дуканац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање студената са принципима групног рада, групне динамике, 
феноменима групног функционисања и начином функционисања психотеапијских и социотерапијских 
група. Прва групација искуственог рада имаће ужи циљ: изучавање интерперсоналног учења, групне 
кохезије и интеграције групе, принципа терапеутског рада овде и сада, трансфернх и контратрансферних 
феноменима и терапијске алијансе. Друга грипација искуственог рада бавиће се начином формирања 
терапијске групе, почетним средишњим и завршним радом групе и радом са проблематичним члановима 
групе . Завршна групација искуственог рад бавиће се развијеањем сензитивности за примену приципа 
групног рада у разрешавању низ тераписјких, социјално-психолошких и патолошких проблема. 
 
Исходи предмета: Након одслушаних предавања предвиђених овим предметом студенти ће бити 
оспособљени за препознавање принципа групног рада, препознавање групног феномена и 
функционисања социотерапијских и психотерапијских група. Такође, студенти це стећи лично искуство 
групног рада, које ће моћи да користе у далјем личном раду и психотерпиујским едукацијама. 
Садржај предмета: 
 

1. Искуствена група – дефиниција, дискусија, искуство 
2. Групна динамика, групни феномени и емпатија 
3. Психотерапијске и социотерапијске групе 
4. Интерперсонално учење, интерперсоналне вештине, комуникација 
5. Групна кохезија и интеграција  
6. Трансферни и контратрансферни феномени, терапијска алијанса 
7. Формиранје терапијских и социотерапијских група 
8. Почетни, централни и завршни период рада групе 
9. Рад са проблемтаичним члановима групе 
10. Психоаналитичке групе 
11. Системско породичне групе 
12. Групе са посебним психопатолошким ентитетима 
13. Групна презентација семинарских радова и есеја 
14. Сепарациона проблематика 
15. Завршетак групе и лични резимеи, лични развој 

 
Литература:  
1)  Јалом И., Лешћ М. Теорија и пракса групне терапија. Нови Сад: Психополис; 2014. 
2)  Сторр А. Умеће психотерапије.Београд: Предраг И Ненад; 1999. 
3)  Настасић П. Системска, групна и породична терапија алкохолизма. Београд: висока школа социјалног рада, 
2019. 
4)  Вељковић Ј. Савић Ц. Ефекти примене психодраме на адолесценте у Србији. Социјална мисао, 2012; XИX/1: 
141-162. 
5)  Дуканац В.Адолесценција – група вршњака. У: Ћорић Б.Драматични и неуротични; Друштво, група и групна 
терапија. Друштво психоаналитиèких психотерапеута Србије 2014 стр. 159-171. 
 
Број часова активне наставе: Теоријска настава:  1 Практична настава: 2 Остали часови: 

1 (консултације) 
Методе извођења наставе: Power-point презентације, интерактивна настава, дискусионе групе,  посете 
релевантним институцијама, коришћење едукативног видео материјала, консултације кроз индивидуални 
менторски рад и е-мејл комуникацију са наставником. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активности током наставе до 40 усмени испит до 30 
Есеј до 15   
Семинарски рад до 15   



 



 Табела 5. 2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Увод у психоанализу 
Наставник: Светлана Здравковић, асс. Александар Стевановић 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нису потребни предуслови. 
Циљ предмета: 

 Упознавање са социјално-историјским и теоријским контекстом настанка психоанализе. Упознавање са најважнијим 
психоаналитичким појмовима и њиховим променама у току развоја  Фројдове психоаналитичке теорије. Стицање увида у 
подручја примене психоанализе. 
Исход предмета: 

Разумевање основа психоаналитичке теорије 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Социјално-историјски и теоријски контекст настанка психоанализе.  
Основни психоаналитички појмови.  
Психоаналитичка теорија личности.  
Релевантност психоанализе. 
 
Практична настава 
Дискусија, вежбе 
Литература: 

1. Фројд, С. Одабрана поглавља из Изабраних дела, Матица српска 1979. 
2. Jovanović, G., Frojd i moderna subjektivnost, Novi Sad: Svetovi, Beograd: Institut za psihologiju, 1997. 
3. Zdravković, S. (2011). Moguće malformacije edipalne strukture posmatrano iz perspektive analitičke psihologije. 

Poglavlje u knjizi urednika B. Ćorića: Ljudi govore, FASPER, Belgrade 
Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

  
Методе извођења наставе: Предавања и вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у настави 0 писмени испит  70 
практични рад 0 усмени испит  0 
колоквијум-и  0 практични део испита  0 
семинар-и  30    



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Клиничка процена 1 
Наставник: Драгана Ђурић Јочић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положени предмети: Клиничка психологија и Општа психопатологија 
Циљ предмета 
Упознавање са клиничким методом и предметом психодијагностике, стицање знања о дијагностичким 
техникама и методама, разумевање структуре и природе интелектуалних способности, упознавање са 
методама клиничке процене интелигенције. 
Исход предмета  
Разумевање предмета, циљева и значаја психодијагностике. Препознавање техника које се користе у 
клиничкој процени. Вештина вођења клиничког интервјуа. Стицање основних знања о структури 
когнитивних способности. Психодијагностичка процена интелигенције. Самостално спровођење 
тестирања и интерпретација резултата. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Клинички метод.  
Предмет и задаци психодијагностике.  
Класификација психодијагностичких приступа.  
Процеси дијагностичке спознаје.  
Поступци клиничке процене.   
Натуралистичке технике процене.  
Интервју у клиничкој пракси.  
Опсервација понашања.  
Природа и структура интелектуалних способности.  
Мерење интелигенције.  
Векслеров допринос процени интелигенције.  
Векслеров индивидуални тест интелигенције.  
Процедура задавања.  
Процена интелектуалне ефикасности.  
Психопатологија и интелектуалне функције. 
 
Практична настава  
Вежбање техника интервјуа у малим групама. Задавање и обрада ВИТИ-ја. Интерпретација резултата. 
Писање налаза.  
Литература  
1. Бергер, Ј. (2004), Психодијагностика, Завод за уџебнике и наставна средства, Београд  
2. Бергер., Ј., Марковић, М., Митић, М. (1995) ВИТИ- Векслеров индивидуални тест интелигенције 
(приручник), Друштво психолога србије, Београд 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава укључује едукативне блокове (уз пратећу видео презентацију) и интерактивне облике 
наставе, уз активну партиципацију студената. Практична настава укључује задавање и анализу 
Векслеровог индивидуалног теста интелигенције. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 



практична настава 10 усмени испит  
колоквијум 10   
семинар 20   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Маркетинг и понашање потрошача 
Наставник/наставници: Драгана Митрић Аћимовић 
Статус предмета: Обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са теоријом, концептима и принципима маркетинга и 
стицање знања и вештина потребних за разумевање понашања потрошача као појединца и као 
члана заједнице. 
Исход предмета:  
Упознавање студената са  факторима који утичу на понашање потрошача; разумевање 
процеса доношења одлука при куповини; развијање компетенција студената да препознају 
утицај одређених фактора на понашање потрошача и у складу са тим да препознају будућа 
понашања при доношењу одлука о куповини.  
Садржај предмета 
 
Теоријска настава:  
Понашање потрошача као научна дисциплина.  Интердисциплинарност проучавања 
понашања потрошача;  
Процес одлучивања потрошача.  Разумевање понашања потрошача као динамичног процеса;  
Врсте одлука о куповини и укљученост потрошача;  
Утицај културе на одлуке потрошача о куповини. Разумевање културолошких  разлика и 
утицаја подкултуре;  
Друштвени утицаји на одлуке потрошача о куповини, рефернтне групе и лидери мишљења; 
Индивидуални утицаји на одлуке потрошача о куповини.  
Демографске карактеристике потрошача;  
Психолошки утицаји на одлуке потрошача о куповини¸ перцепција, мотивација, учење, 
уверења и ставови;  
Прикупљање информација о понашању потрошача при куповини.  
Развој и употреба информација о понашању потрошача;  
Методе истраживања понашања потрошача: анкете, фокус групе, интервјуи, експерименти. 
Типови истраживања понашања потрошача;  
Утицај промоције на понашање потрошача;   
Психолошка стања после куповине;  
Креирање и дифузија глобалне потрошачке културе; Етички аспекти заштите потрошача. 
 
Практична настава:  
Анализа ефекта поруке у маркетиншкој комуникацији; праћење процеса промене ставова и 
понашања; специфичне технике истраживања. 
Литература  
1. Lamb, C. Hair, J. McDaniel, C. (2014) Marketing, Data status, Beograd 
2. Kotler, F. Vong, V. Sonders, Dž. Armstrong, G. (2007) Principi marketinga, Data status, Beograd 
3. Babin, Barry J. Haris, Eric (2012) Ponašanje potrošača, Data status, Beograd 
4. Petrović, I. (1997) Uključenost kao faktor odlučivanja potrošača, Psihološka istraživanja, 9:53-80. 
Број часова  активне Теоријска настава: Практична настава: 



наставе 2 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, вежбе, анализе случајева, менторски рад, израда, презентовање и 
одбрана пројеката 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 30   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Психологија зрелог доба и старења 
Наставник: Јелена Живковић, Емина Борјанић Болић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положена Развојна психологија 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са развојним аспектима онтогенезе зрелог доба и старења, почев од општих 
развојно-психолошких категорија: појмовa промене и развоја, периодизације развоја и развојних 
норми; преко концептуалних и методолошких проблема: теоријских приступа и истраживачких 
метода у изучавању зрелости и старости као животних стадијума; затим стицања знања о особинама и 
кључним променама у различитим доменима психичког развоја (физички, когнитивно-афективни, 
социјални), факторима и индивидуалним разликама у психичком развоју зрелости и старости; до 
осврта на значај психосоцијалне подршке особама у зрелом и старом животном добу.  
Исход предмета: 
Студенти ће овладати теоријским знањима психологије зрелог доба и старења, који ће им омогућити 
да разумеју, препознају, адекватно усмеравају процесе и решавају проблеме везане за психички 
развој и функционисање личности у зрелом добру и старости. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава обухвата следеће наставне јединице: 

1. Увод у психологију зрелог доба и старења 
2. Кључни проблеми развојних аспеката зрелог доба и старења 
3. Теоријски приступи изучавању зрелог доба и старења 
4. Методолошки проблеми изучавања зрелог доба и старења: методе и етичка начела  
5. Општа специфика млађег зрелог доба: кључне промене  
6. Општа специфика старијег зрелог доба: кључне промене 
7. Промене у когнитивно-афективној сфери у зрелом добу  
8. Зрело доба и социјални односи  
9. Општа специфика старења: кључне промене  
10. Биолошке промене током старења  
11. Промене у когнитивно-афективној сфери у периоду старости 
12. Старост и социјални односи 
13. Развојне норме и индивидуалне разлике у зрелом добу и старости 
14. Детерминанте развоја: наслеђе и средина 
15. Развојна подршка у зрелом добу и старости: психолошки, социјални и културолошки аспекти. 

Практична настава 
Анализа хипотетичких и реалних ситуација и карактеристичних проблема из области психологије 
зрелог доба и старења. Индивидуално и групно извођење задатака у циљу повезивања теоријских 
знања и методолошких техника који се обрађују на курсу.  
Литература 
Основна литература:  

1. Шаје, Б.К. & Вилис, Ш.Л. (2001). Психологија одрасле доби и старења. Јастребарско: Наклада 
Слап. 

2. Смиљанић В. (1999). Психологија старења. Београд: Центар за примењену психологију. 
3. Жиропађа, Љ. & Миочиновић, Љ. (2012). Развојна психологија. Београд: Чигоја.  

Допунска литература: 
1. Јерковић, И. & Зотовић, М. (2017). Развојна психологија. Београд: Центар за примењену 

психологију 
2. Берк, Л.Е. (2008). Психологија цјеложивотног развоја. Јастребарско: Наклада Слап. 
3. Хрњица С. (2008). Зрелост личности. Београд: Завод за уџбенике.  

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, групне дискусије, рад у малим групама, коришћење мултимедијалних материјала. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току наставе 10 усмени испит 50 
практичан рад 20   
колоквијуми 20   
 



41894020. Табела 5. 2 Спецификација предмета   
Студијски програм /студијски програми: Основне академске студије психологије  
Назив предмета: Евалуација знања и образовних исхода 
Наставник: Маша Ђуришић 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: За праћење курса нису потребни предуслови.  
Циљ предмета: 

Стицање знања о циљевима и исходима образовања, стандардима образовних постигнућа и стицање знања о 
тестирањима ученичких постигнућа. Стицање основних вештина осмишљавања тестирања ученичких постигнућа. 
Исход предмета: 

По завршеном курсу студенти би требало да схвате важност стандарда образовних постигнућа и систематског праћења 
њихове остварености за развој квалитетног образовног система. Стећи ће основне појмове у вези са образовним 
стандардима, компетенцијама и садржајима, различитим моделима праћења ученичких постигнућа, њиховим добрим 
странама и ограничењима. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Појам образовних стандарда.  
Образовне компетенције и садржаји.  
Основни проблеми докимологије.  
Формативно и сумативно оцењивање.  
Оцењивање као део наставног процеса.  
Националнa и међународна тестирања образовних постигнућа ученика (PISA и TIMSS).  
Функција међународних тестирања и контроверзе које их прате. 
 
Практична настава 
Тренинзи за школско оцењивање усмерено на праћење напредовања ученика у односу на дефинисане стандарде 
ученичких постигнућа и развој ученика. Дискусије и предлози за унапређење образовне политике на основу резултата 
тестирања. 
Литература: 
Хавелка, Н., Хебиб, Е., Бауцал, А. (2003). Оцењивање за развој ученика. Београд: МПС Републике Србије и Центар за 
евалуацију. 
Rychen, D.S., & Salganik, L.H. (2001). Defining and Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Gottingen 
(www.portal-stat.admin.ch/deseco/index.html) – одабрани делови 
O’Shea, M., Frohlich Hougaard, K., McGrath, C., Grainger, H., Vrhovski, I., Kozak, M. (2020). Supporting key competence 
development: learning approaches and environments in school education. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. 
Ђерић, И., Гутвајн, Н., Јошић, С., Шева, Н. (2020). Национални извештај: Timss 2019  у Србији, преглед основних налаза. 
Београд: Институт за педагошка истраживања. 
 
Виденовић, М. и Чапрић, Г. (2020). Писа 2018 извештај за Републику Србију. Београд: Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, дискусије и тренинзи 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  
активност у настави 10 писмени испит  50 
практични рад 0 усмени испит  0 



колоквијум-и  30 практични део испита  0 
семинар-и  10     
други облици предиспитних обавеза  0     
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програми: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Основи саветовања и психотерапије 
Наставник: асс. Александар Стевановић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Развој психотерапије и саветовања 2 часа 
Основни појмови у психотерапији 2 часа 
Предмет и циљеви психотерапије и саветовања 2 часа 
Елементи психотерапије: пацијент-клијент, терапеут, терапијски однос, терапијски процес 2 часа 
Психотерапеутске технике и Психотерапијски процес: иницијална фаза, средња фаза, финална фаза 
4 часа 
Емоционални ефекти терапијског рада 2 часа 
Колоквијум 
Психотерапија као корективни васпитни процес 2 часа 
Увод у основне психотерапијске модалитете-4 часа 
Евалуација психотерапије 2 часа 
Истраживања у психотерапији и саветодавном раду 2 часа 
Етичка питања у психотерапији 2 часа 
Едукација у психотерапији; Личност саветника и терапеута 4 часа 
Практична настава 
Израда есеја на тему: Саветовање и психотерапија  у пракси; Опис једног психотерапијског 
приступа; Први интервју 
Литература: 
Срна, Ј. (2012). Психотерапија и саветовање, Завод за уџбенике, Београд. 
Тодоровић, М. (2015). Психотерапија, Чигоја, Београд. 

Сања Ђурђевић,  Рукопис- Основе саветовања и психотерапије –Висока школа социјалног рада 
Број часова активне 
наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
Презентације, интерактивна настава, дискусионе групе, рад у малим групама, квиз, посете 
релевантним институцијама, коришћење едукативног видео материјала, консултације кроз 
индивидуални менторски рад и електронску комуникацију са наставником, излагања студената. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност на часу 5 
Колоквијум 20 писмени испит 50 
Семинарски 20 
Есеј 5 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Клиничка процена 2 
Наставник: Жилијета Кривокапић, асс. Андријана Микић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положен предмет Клиничка процена 1 
Циљ предмета 
Упознавање са проценом и мерењем личности, најпознатијим тестовима за процену личности. Процена 
личности у клиничкој пракси. Намена психолошког налаза.  

Исход предмета  
Разумевање природе и циљева процене личности. Стицање основних знања о савременим мерним 
инструментима процене личности. Вештина примене техника у клиничкој процени. Самостално 
задавање, обрада и иинтерпретација тестова личности. Вештина писања психолошког налаза и мишљења.  
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Природа и циљеви клиничке процене.  
Увод у област процењивања личности.  
Развој упитника и самоописне технике.  
ММПИ- Минесота мултифазни инвентар личности.  
НЕО-ПИ-Р инвентар личности.  
ТЦИ инвентар личности.  
БОЛ-базични ослонци личности.  
Теорија пројективног тест понашања.  
ТНР- тест недовршених реченица. Маховер тест- цртеж људске фигуре.  
Роршархов метод.  
Интеграција података.  
Улога дијагностичара.  
Експлорација личности.  
Психолошки налаз и мишљење. 
 
Практична настава  
Вежбање у малим групама. Задавање и обрада тестова личности. Интерпретација резултата. Писање 
психолошког налаза.  
Литература  
1. Бергер, Ј. (2004), Психодијагностика, Завод за уџебнике и наставна средства, Београд 
2. Биро, М. (2005), ММПИ-202 (приручник), Друштво психолога Србије, Београд 
3. Костић, П. (1998), Маховер тест људске фигуре (приручник), Друштво психолога Србије, Београд 
4. Ђурић-Јочић, Д. (2002), Роршах метод,  Униреџ, Подгорица. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава укључује едукативне блокове (уз пратећу видео презентацију) и интерактивне облике 
наставе, уз активну партиципацију студената. Практична настава укључује задавање и анализу одређеног 
броја тестова личности, као и писање налаза. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 



практична настава 10 усмени испит  
колоквијум 10   
семинар 20   
 



41894020. Табела 5. 2 Спецификација предмета   
Студијски програм: Основне академске студије психологије  
Назив предмета: Увод у окупациону терапију 
Наставник: Веселин Меденица 
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нису потребни предуслови.  
Циљ предмета:  

Циљ је да студенти стекну битна знања из основа окупационе терапије и тиме допуне властити фонд знања, тако да могу 
да се активно укључе у процес окупационе терапије као чланови тима. 
Исход предмета:  

Стицање знања о улози и одговорности у оквиру окупационе терапије и праксе, овладаност основним теоријским 
концепцијама и методологијом примене акивности у оквиру окупационе терапије и специјалне едукације и 
рехабилитације 
Садржај предмета:  
 
Теоријска настава:  
Дефинисање окупационе терапије;  
Дефинисање специјалне едукације и рехабилитације;  
Историјски развој окупационе терапије;  
Улога и одговорности окупационог терапеута;  
Улога и одговорност психолога као члана рехабилитационог тима;  
Приступ инвалидности у окупационој терапији;  
Етички аспекти окупационе терапије;  
Услови третмана и области праксе;  
Евалуација и интервенција у окупационој терапији;  
Модели праксе у окупациној терапији;  
Активности свакодневног живота;  
Окупациона терапија и квалитет живота;  
Психолошки аспекти у окупационој терапији 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 
Планирање и програмирање окупационе терапије у односу на врсту услуга и старосни узрасрт; Психолошка подршка 
током окупационе терапије 
Литература:  
Medenica V. (2020) Okupaciona terapija i fizička disfunkcija. Beograd: Visoka škola socijalnog rada 
Živković G. (1994) Psihologija telesno invalidnih lica. Beograd: Defektološki fakultet 
Đurđević, S., Medenica, V., & Draganović, M. (2019) Važnost kompetencija u pripremi studenata okupacione terapije za njihovu 
buduću ulogu. Tematski zbornik radova međunarodnog značaja: Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova. Visoka škola 
socijalnog rada. 
Број часова активне наставе:  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  

а. Предавања: фронтални облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, 
групног и тандем облика, рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, презентације 
на часу б. Вежбе: Кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног и тандем облика, рад на истраживачким 
задацима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  



активност у настави 10 писмени испит  50 
практични рад 10 усмени испит  0 
колоквијум-и  15 практични део испита  0 
семинар-и  15     
други облици предиспитних обавеза  0     
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Теорија и пракса интеркултурних комуникација 
Наставник: Љиљана Манић, асс. Ирина Теодора Тишма 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета:  
Усвајање знања о специфичностима различитих култура и утицаја на комуникацију, као и утицају 
стереотипа, прерасуда, и схватања карактеристичних за припаднике појединих култура на интеракције у 
све "глобалнијим" и све више мултикултурним пословним окружењима стереотипи, прерасуде, и 
схватања, који су карактеристични за припаднике појединих култура, утичу на интеракције у све 
"глобалнијим" и све више мултикултурним пословним окружењима. 
Исход предмета:  
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да препознају како и у којој мери њихова култура 
утиче на комуникацију са припадницима других култура; са значајем који културне специфичности 
имају у комуникацији између припадника различитих заједница; разумети на који начин различити 
стереотипи, прерасуде, и схватања, који су карактеристични за припаднике појединих култура, утичу на 
интеракције у све "глобалнијим" и све више мултикултурним пословним окружењима; овладати 
практичним знањима потребним за успешну и флексибилну комуникацију са особама које долазе из 
других култура. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Елементи успешне комуникације са особама које долазе из другачијих културних, етничких и расних 
окружења.  
Анализирање различитих врста и облика сусретања култура, интеркултуралних комуникација и модусе 
интеркултурног (не) разумевања.  
Упознавање са типичним фигурама које су у историјској перспективи одиграле значајне улоге у 
процесима културног посредовања између западних и ваневропских светова.  
Овладавање знањем и вештинама који омогућавају успешну интеркултуралну интеракцију. 
Оспособљавање за развијање стратегија и стицање вештина које су неопходне за премошћавање 
културних баријера и успешно деловање у интеркултуралним организацијама и окружењима 
 
Практична настава, вежбе, семинарски радови, завршни рад 
Спровођење истраживања као основе за израду семинарског рада. 
Литература  
Бугарски Р. Језик и култура, Библиотека ХХ век, Београд, 2006 
Jandt. F. E. (2011). Intercultural communication: An introduction, (third ed.), Thousand Oaks,Sage Publications 
Kim, M. N. (1994). Cross-Cultural Comparisons of the Perceived Importance of Conversational Constraints, 
Human Communication Research, 21 (1), 128–151 
Živeti zajedno: različitosti i slobode u Evropi 21. veka, Priručnik o standardimaVeća Evrope o doprinosu medija 
društvenoj koheziji, interkulturnom dijalogu, razumevanju, toleranciji i demokratskoj participaciji 
Петровић, Д.(2006). Интеркултурално (не)разумевање, у Попадић, Д. (ед.) Увод у мировне студије,II ом, 
Група МОСТ, Београд 
Hall, E. T. (1998). The Power of Hidden Differences, In Bennett, M.J, (ed.) Basic Concepts of Intercultural 
Communication: Selecting Readings, Yarmouth, Maine, Intercultural Press, pp. 53-67 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: 
Усмена предавања, презентације, дискусије, консултације, менторски рад, видео материјали, гостовање 
стручњака, излагања студената, теренске посете. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 усмени испит 50 
практична настава    
колоквијуми 20   



семинари 20   
 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Психологија даровитости 
Наставник/наставници: Биљана Пејић 
Статус предмета: Изборни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен испит Педагошка психологија 
Циљ предмета 
Упознати студенте са основним појмовима, теоријским концептима и емпиријским налазима о 
даровитости. Упознати студенте са карактеристикама, природом и развојем даровитости, као и 
факторима који подстичу даравитост. Предочити им примере и подстаћи примену критичке анализе 
расположиве грађе и упутити их у начине на које се могу решавати питања идентификације, васпитања 
и образовања даровитих. Развијање свести о сопственој улози у подстицању даровитости појединаца.  
Исход предмета  
На крају курса студенти ће бити способни да: владају основним појмовима из ове области, разумеју 
кључне концепције и емпиријске налазе о даровитости и њихове импликације; познају улогу и значај 
различитих фактора у развоју даровитости; познају начине препознавања и подстицања даровите деце 
и ученика у оквиру образовног система; идентификују ресурсе подршке у оквиру образовног система, 
породице, локалне заједнице и шире друштвене средине у подстицању даровите деце и ученика.  
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Појам, одређење и класификација даровитости; 
Даровитост и креативност; 
Природа и развој даровитости: нивои, докази о доменоспецифичности, конституенти даровитости у 
различитим доменима; извори, развојни пут и исходи; 
Ране научне концепције даровитости;  
Савремене концепције даровитости;  
Фактори подстицања даровитости: улога породице,  школе и наставника, друштва;  
Идентификовање даровитих појединаца;  
Карактеристике ране даровитости (на предшколском узрасту) – мит или чињеница;  
Карактеристике даровитих  ученика, студената и одраслих – личност, селф и селф-концепт; 
Образовне потребе и типологије даровитих ученика;  
Облици рада са даровитим ученицима и студентима;  
Стратегије подстицања даровитости; 
Истраживања даровитости: избор проблема и методолошких решења; 
Модели и пракса образовања даровитих у Европи и Србији; 
Проблеми у редовном школовању даровитих: академско подбацивање. 
 
Практична настава 
Васпитавање и образовање даровите деце и ученика: видови додатне подршке (педагошки профил, 
мере индивидуализације, персонализовани план); Улога и компетенције васпитача, учитеља, 
наставника и стручних сарадника у откривању даровите деце/ученика и пружању додатне подршке; 
Израда плана додатне подршке за даровито дете/ученика, презентација и анализа.   
Литература  
Основна литература: 
Алтарас, А., Татић Јаневски, С. (2016). Образовање ученика изузетних способности: Научне основе и 
смернице за школску праксу. Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања. 
Алтарас, А. (2006). Даровитост и подбацивање. Панчево-Београд: Мали Немо, Институт за 
психологију и Центар за примењену психологију. (стр. 5-122) 
Максић, С. (2009). Даровито дете у школи (друго издање). Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства. (стр. 43-181). 
Грандић, Р., Летић, М. (2009). Родитељи и наставници о даровитој деци и младима. Нови Сад: Савез 
педагошких друштава Војводине & Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“.  



Николић, М., Грандић, Р., Павловић, М. (2017). Компетенције васпитача за рад са даровитом децом, 
Иновације у настави, 30(1), 43-55. 
 
Додатна литература: 
Heller, K.A., Mönks, F.J., Sternberg, R. J. & Subotnik, R.F. (Eds.) (2000). International Handbook of 
Giftedness and Talent. Oxford: Elsevier science 
Nikolić, M., Nikolić, Ž., Katrina-Mitrović, V. (2018). Identification of Educational Needs of Gifted Students 
from Smaller Communities, In L. Marinković, & M. Šćepanović (Eds.), Giftedness Education & Development, 
International Thematic collection of Papers, 87-104. Novi Sad: Udruženje građana „Mensa Srbije“. 
Nikolić, M., Dedaj, M., Pavlović, R. (2017). Model of recognition, identification and additional support for 
gifted children in preschool institutions, In M. Šćepanović (Ed.) Giftedness - International Thematic 
Collection of papers, 24-40. Novi Sad: Udruženje građana “Mensa Srbije”. 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања се одвијају интерактивно – монолошком и дијалошком методом, уз примену наставних 
помагала. Вежбе обухватају рад у малим групама, анализу видео материјала, студије случаја, дискусије. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 
практична настава 20 усмени испит 20 
колоквијум-и    
семинар-и 30   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Методика наставе психологије 
Наставник:Саша Степановић, Маша Ђуришић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положена Педагошка психологија 
Циљ предмета:  
Пружити основну теоријску и практичну припрему студената за наставу психолошких дисциплина, 
што подразумева: разумевање специфичности улога наставника психологије као субјекта образовног 
процеса, проучавање механизама и ефеката педагошке интеракције, анализа метода иницирања 
когнитивне активности ученика, формирање компетенција за планирање, организацију и реализацију 
различитих облика наставе психологије, овладавање методологијом праћења и евалуације ефеката 
наставе и учења. 
Исход предмета: 
На крају курса студенти ће моћи да: самостално планирају и организују наставу психолошких 
дисциплина; користе адекватне методе наставе и наставна средства за обраду наставног садржаја, као 
и методе евалуације напредовaња ученика, да разумеју улогу и значај наставника као субјекта 
образовног процеса као и његовог континуираног усавршавања. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава обухвата следеће наставне јединице: 

1. Увод у методику наставе психологије: сврха и циљеви наставе психологије 
2. Савремена реформа образовања 
3. Планирање и припрема наставе - наставни планови и програми за психологију 
4. Извор наставних технологија и средстава 
5. Реализација планираних активности: динамика часа 
6. Наставне методе и различити облици наставе 
7. Наставник психологије као субјекат наставног процеса  
8. Мотивисање и активирање ученика 
9. Управљање одељењем; разредна дисциплина 
10. Евалуација постигнућа ученика: праћење и вредновање  
11. Самоевалуација наставника психологије и континуирани развој 
12. Личност наставника психологије: наставни стил 
13. Васпитна функција наставника психологије у образовном процесу 
14. Наставник психологије као посредник између личности ученика, културе и науке 
15. Наставник психологије у осталим улогама: сарадња са родитељима и колегама 

Практична настава 
Израда и приказ портфолија. Планирање, припрема и реализација часова. 
Литература 
Основна литература:  

1. Степановић, С. (2022). Организација наставе са методиком наставног рада, ВШСР, Београд.  
2. Ивић, И. и сар. (2001). Активно учење. Београд: Институт за психологију.  
3. Хавелка, Н. (2000). Ученик и наставник у образовном процесу. Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 
4. Визек-Видовић, В. и сар. (2003). Психологија образовања. Загреб: IEP – Vеrn. 

Допунска литература:  
1. Вучић, Л. (1982). Педагошка психологија. Београд: Савез друштава психолога Србије.  
2. Андриловић, В. и Чудина-Обрадовић, М. (1996). Психологија учења и наставе. Загреб: Школска књига.  
3. Радуловић, Л. & Рајовић, В. (2000). Идеје за нови приступ образовању наставника. Настава и 

васпитање, вол. 49, бр. 4, 626-636.  
4. Пешић Ј. М. Критичко мишљење у настави психологије - искуства једног програма, Настава и 

васпитање, 2004, вол. 53, бр. 4-5, 330-342.  
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, групне дискусије, рад у малим групама, израда и приказ портфолија  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит 30 
колоквијуми 30   



семинарски рад 15   
практична настава 10   
 



Студијски програм: Психологија 
Назив предмета: Стручна пракса  
Наставник: Доц. др Биљана Пејић, доц. др Светлана Здравковић, доц. др Драгана Митрић Аћимовић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
 
Циљ предмета: 
Основно владање психодијагностичким инструментаријумом. 
 
Исход предмета: 
Овладавање вештином успостављања комуникације с пацијентом, примена клиничког интервјуа, процена 
интелектуалних способности, процена личности на основу инвентара и тестова личности и евентуално 
додатних техника. 
 
Садржај предмета: 

1) Вођење структурисаног, полуструктурисаног и неструктурисаног интервјуа (акценат за почетнике  
је структурисаном интрвју) 

2) Примена Векслерове скале интелигенције (израчунавање IQ-a и других мера, које су дијагностички 
значајне на овом тесту) 

3) Примена и интерпретација Маховерове техника (цртеж људске фигуре); уз вођење диригованог 
интервјуа у вези ових цртежа 

4) Примена неког од постојећих инвентара личности 
5) Обрада и интерпретација добијених резултата на примењеном инвентару  
6) Састављање и писање налаза и мишљења психолога 

 
Број часова: 3 
Методе извођења  
Менторски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Успостављање 
контакта с пацијентом 10 Студија случаја 20 

Ефикасност у задавању 
тестова 10 

Праћење рада 
студента под 
директном и 
индиректном 
супервизијом 

50 

Рад на савладавању 
отпора пацијента према 
тестирању 

10   

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Предмет завршног рада – истраживачки рад 
Наставник/наставници: 
Статус предмета: Обавезни 50%; Изборни 50% 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положени сви испити 
Циљ предмета 
Развој критичког мишљења и аналитичког решавања проблема у психологији и оспособљавање за 
самосталан рад 
Практична помоћ и обука студената у процесу планирања и реализовања завршног рада 
Упућивање студената у различите базе података у психолошком научном пољу које су релевантне за 
тематику завршног рада 
Оспособљавање студената за адекватни критички приступ научној и стручној литератури 
Овладавање техникама проналажења, истраживања, вредновања, интерпретације и примена различитих 
сазнања из области психологије 
Финално самостално пројектовање завршног рада 
Исход предмета  
Компетенције за одрживо припремање, планирање и истраживање у психологији 
Компетенције за различите креативне примене истраживачких резултата у пракси 
Способност примене научно и теоријско-методолошки подржаних знања, техника и вештина у 
реализацији завршног рада 
Способност континуираног истраживачког образовања у духу технолошких достигнућа и 
перманентних иновирања сазнања из психологије 
Степен овладаности специфичном методологијом писања истраживачког рада уз коришћење научних 
стандарда 
Садржај предмета 
Истраживачки рад уз консултације са наставником 
Референтни оквир истаживања у психологији 
Теоријски приступ проблему истраживања завршног рада 
Методе, технике и инструменти који се користе у истраживачком процесу 
Израда пројекта истраживања завршног рада 
Етика на свим нивоима истраживачког процеса 
Врсте научне и стручне литературе неопходне за завршни рад 
Релевантна и квнитативна и квалитативна методологија за изабрану тематику 
Прикупљање, обрада и анализа података 
Израда извештаја о реализованом истраживању 
Презентовање добијених резултата и анализа стечених знања на овом предмету 
Литература 
Број часова Истраживачки рад: 3 Остали часови: 3 
Методе извођења наставе 
Истраживачки рад уз менторско вођење 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и  ..........  



семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Завршни рад – израда и одбрана 
Наставник/наставници: Ментор 
Статус предмета: Обавезни 50%, Изборни 50% 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:Положени сви испити 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за примену теоријских и емпиријских истраживачких приступа у домену 
психолошке делатности 
Оспособљавање студената за критичко промишљање и разумевање узрочно-последичних веза и односа 
различитих психолошких проблема у раду са децом, адолесцентима и одраслима 
Развијање способности за комплексно вредновање и креативно унапређивање рада у домену 
психологије 
Исход предмета  
Очекује се да се код студената развију следеће компетенције: 
Планирање, реализовање и истраживање у области васпитно-образовног рада, клиничко-психолошке 
праксе и организацијске психологије 
Креативно промишљање, изражавање и деловање, критичко праћење научне и стручне литературе 
Уграђивање резултата истраживања у васпитно-образовну и клиничко-психолошку праксу, као и у 
домену организацијске психологије 
Садржај предмета 
У завршном раду студенти примењују стечена, али и нова сазнања из области васпитања и образовања, 
клиничко-психолошког и организацијско-психолошког домена, као и методологије истраживања у 
наведеним областима. Завршни рад садржи следеће целине: 
Увод 
Теоријска оријентација истраживања 
Методолошка оријентација истраживања 
Приказ резултата са анализом и интерпретацијом 
Закључна разматрања са предлогом примене 
Преглед литературе 
Прилози 
Након завршеног рада, студент у договору и у координацији са наставником-ментором, приступа јавној 
одбрани завршног рада. 
Литература 
Број часова Остали часови: 5  
Методе извођења наставе 
Менторски рад, истраживачки рад студената 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Израда завршног рада 60 Усмена одбрана рада 40 
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
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