
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Примењена социјална психологија 

Наставник/наставници: Драган Попадић, Небојша Петровић, Ирис Жежељ, Зоран Павловић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Предуслов је претходно положени курс Основи социјалне психологије. 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент продуби своја теоријска и методолошка знања из социјалне психологије, да се 

упозна са применама тих знања у решавању разноврсних друштвених проблема, и да се обучи да и сам 

организује примењена истраживања. 

 

Исход предмета  

Студент уме да: 

- сагледава могућност примене социјалнопсихолошких знања; 

- критички анализира теоријске поставке и методологију научних радова из социјалне психологије; 

- самостално разрађује теоријске и методолошке аспекте примењених истраживања. 

 

Садржај предмета 

Социјална психологија и право; Здравствена психологија: социјално психолошка перспектива; 

Психологија убеђивања и пропаганде; Психологија изборног понашања; Насиље у школама;  

Предвиђање понашања; Процеси одлучивања приликом потрошње; Психологија глобализације; Еколошка 

социјална психологија; Блиски интерперсонални односи; Нове технологије и медији као агенси 

социјализације; Социјална психологија памћења; Социјална психологија вредносних оријентација. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања, групна дискусија, студентски прикази истраживања. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


