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Консултације: У термину који се маилом договори са професором  

 

Опис предмета 

Овај предмет се изучава кроз сљедеће дијелове: Подручје проучавања социјалне психологије, 
Социјализација, социјализацијски ефекти на појединца и комуникације, Социјалнопсихолошке 
димензије социјалних група, Процеси у социјалним групама. Кроз наведене дијелове презентује 
се социјална психологија као научна дисциплина која проучава социјализацију, понашање 
појединца и социјалних група као интерактивне процесе у социјалном контексту. Почиње се са 
подручјем проучавања СП наставља са социјализацијом као базичним процесом који је посебно 
важан формирање социјалне когниције, социјалних конструката, социјалних ставова, 
предрасуда и вриједности. Упознавање са теоријама, емпиријским подацима о социјализацији, о 
социјалним групама омогућује студентима да стекну знања из социјалне психологије која ће им 
служити да разумију проблеме појединца, реалан друштвени живот, како каже са социајлно 
психолошког и психолошко социјалног аспекта. 

 

Очекивани исходи учења 

Исходи наставе из овог предмета су: 
- усвојеност појмова, теоријских и емпиријских сазнања из научне дисциплине социјална 
психологија о социјализацији, понашању појединца и социјалних група у ужем и ширем 
социјалном контексту; 
- разумијевање, објашњења и интерпретација случајева којим се буду бавили у свом 
професионалном раду са социјално психолошког аспекта; 
- практична узпотребљивост стечених знања и вјештина у професионалној, друштвеној и 
персоналној сфери живота. 

 

Садржај предмета 

1. Подручје проучавања социјалне психологије. 
2. Концептуализација социјализације. 
3. Фактори социјализације 
4. Процеси социјализације. 
5. Друштво оптималне социјализације 
6. Ефекти социјализације на сазнајне процесе, мотивацију и емоције  
7. Ефекти социјализације на понашања – агресивност 
8. Ефекти социјализације на просоцијална понашања  
9. Социјална перцепција и атрибуција. 



10. Социјални ставови. 
11. Социјалне предрасуде 
12. Редукција социјалних предрасуда у пракси социјалних радника 
13. Социјалне вриједности 
14. Социјални конфликти и њихово рјешавање. 
15. Социјално психолошки аспект интеракције између жена и мушкараца. 
 

 
 

Начин извођења наставе 

- Предавања 
- Вјежбе 
- Експерименти 
- Рад у малим групама 
- Друге интеркативне методе 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

- Присуство 10 бодова 
- Колоквиј 40 бодова 
- Завршни испит 50 бодова 

Оцјена се формира на осцнову сљедећих категорија бодова: 
- 0-50 =5 
- 51-60=6 
- 61-70=7 
- 71-80=8 
- 81-90=9 
- 91-100=10 

Да би се испит положио услов је да студент освоји миним 50% бодова на завршном испиту. 
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