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Основе психологије 
 

Семестар: други 

Статус предмета: обавезан 

Фонд часова: 2 часа предавања + 2 часа вјежби 

Број ECTS бодова: 5 

Наставник: доц. др Страхиња Димитријевић,  
доц. др Светлана Боројевић 

Сарадници: - 

Услов за похађање: Уписан други семeстар 

Електронска пошта наставника: strahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org                                         
svetlana.borojevic@ff.unibl.org 

Електронска пошта сарадника:  

Консултације: у договору са наставником 

 

Опис предмета 

Предмет Основе психологије има за циљ да упозна студенте с основним психолошким 
појмовима и отвореним питањима психолошке науке, теоријским приступима и налазима 
психолошке науке, областима примјене психологије, оспособи студенте да критички 
промишљају о налазима у психологији, те разумију утицај насљедних и срединских фактора на 
психичке појаве. 

 

Исходи учења 

На крају курса, студент ће бити способан да: 

- опише и упореди основне идеје и одлике школa мишљења у психологији 

- препозна предности и ограничења различитих метода истраживања у психологији 

- опише неурофизиолошке основе психичког живота и повеже их са психолошким 
процесима и поремећајима 

- опише основне когнитивне, емотивне и мотивационе појаве у психичком животу  

- опише феномене социјалне интеракције и анализира утицај фактора социјализације на 
понашање 

- упореди различита схватања о интелигенцији и разумије интеракцију насљедних и 
срединских фактора  

- упореди различите теорије личности. 

- опише карактеристике најчешћих менталних поремећаја  

- доведе у везу стечена знања са примјерима из свакодневног живота 

 

Садржај предмета 

1. Предмет и задаци психологије, дисциплине психологије 
2. Методе и технике истраживања у психологији 
3. Неурофизиолошке основе психичког живота  
4. Осјети и перцепција 
5. Учење 
6. Памћење  
7. Заборављање 
8. Мишљење 



9. Интелигенција  
10. Емоције 
11. Мотивација 
12. Личност – појам и структура 
13. Преглед основних теорија личности 
14. Неки аспекти социјалне психологије 
15. Ментална хигијена 

 

Обавезна литература 
Жиропађа, Љ. (2012). Увод у психологију. Београд: Чигоја штампа. 

 

Допунска литература 

Материјали са предавања. 

 

Извођење наставе  

Настава ће се реализовати кроз предавања, вјежбе (рад у групама, паровима или појединачно), 
дискусије о питањима из домена наставне материје, те консултације 

 

Провјера знања  

Провјера знања студената вршиће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на 
крају семестра, кроз усмено испитивање, у вријеме редовних испитних рокова. 

 

Предиспитне обавезе  

Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквијума (по 20 бодова), те уредног и активног 
похађања предмета (10 бодова). Кроз предиспитне обавезе може да се освоји највише 50 бодова. 
Активно присуство на настави - подразумијева највише 20% изостанака (три недјеље), односно 
присуство на 80% наставе у току семестра, те активно учешће у вјежбама и дискусијама.  
Колоквијуми - Студенти су обавезни писати колoковијуме, а они који то не учине, сматраће се да 
нису положили и добиће 0 бодова (у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената 
у шк. 2012./13. години.) 

 

Завршни испит  

Завршни испит се обавља усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни 
испит носи највише 50 бодова. 

 

Оцјена из предмета  

Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима 
провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова 
из завршног испита (максимално 50). 
За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене 
(6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на 
предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 
бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова. 
Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској 
години. Ако студент поново похађа предмет у наредној школској години, тада мора (поново) да 
ради и колоквијуме. 

 
 

 


