
5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

усмени испит 30

        20+20

20

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти упознати са основним психолошким појмовима, методолошким принципима и 

техникама психологије. Стечена знања о пореклу, структури и природи психичког живота. 

Стечена потребна психолошка предзнања за наставне предмете Развојна психологија и  

Педагошка психологија. Студенти оспособљени за коришћење стручне литературе.

• Примена појединих метода и техника; 

• Упутства за писање семинарских радова ;

•  Анализа чланака из стручних часописа;

•  Анализа резултата вежби;

• Израда семинарских радова;

• Одбрана семинарских радова.

Студенти треба да се упознају са основним психолошким појмовима, методолошким принципима 

и техникама  психологије. Студенти треба да стекну знања о пореклу, структури и природи 

психичког живота. Стицање потребних психолошких предзнања за наставне предмете  Развојна 

психологија и Педагошка психологија. Оспособљавање студената за коришћење стручне 

литературе. 

Садржај предмета

• Предмет, задаци и гране психологије;

•  Методе и технике психолошког истраживања;

• Органске основе психичког живота;

• Фактори развоја личности;

• Психички процеси (сазнајни, емоционални, конативни) и психичке особине;

• Личност појединца: развој, структура и типови.

Спецификација предмета за књигу предмета

Академско излагање, проблемско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим 

групама, расправа на унапред задату тему,  постављање питања након предавања или задатог 

текста, приказ одабраних чланака из научних часописа.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
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Струковни васпитач

др Тања НедимовићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Адријан Божин

/

Основне струковне студије

Општа психологија

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


