
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ПОЛИТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА 

Наставник или наставници: Проф. др Небојша Петровић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:  У складу са Статутом Факултета  

Циљ предмета 

Главни циљ курса је да упозна студенте са начинима на које се помоћу знања из психолошких дисциплина 

могу објаснити бројни политички феномени. Студенти треба да постану компетенти да у мноштву 

свакодневних појавних облика политичког живота препознају психолошке покретаче и дају о њиховом 

међудејству. Студенти треба да се оспособе и за критичко праћење научне литературе и самостално 

истраживање и писање у овој области. 

 

Исход предмета  

Усвајање основних појмова, разумевање основних теоријских приступа у политичкој психологији, 

оспособљеност за самостални научно истраживачки рад и разумевање дубљих психолошких основа 

феномена из области политике. Примена знања у решавању реалних друштвених проблема. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај курса ће укључити знања о разним темама у којима психологија даје допринос објашњењу 

политичких феномена: од политичке социјализације, преко проучавања различитих аспеката личности у 

политици, вредности, идеологија и јавног мњења, групног идентитета, политичке кохезивности, 

предрасуда и конфликата, колективних политичких акција, до крос културних сличности и специфичности. 

 

Практична настава  

Дискусије, научно писање, трагање за потенцијалном применом знања 

 

Препоручена литература  

-Sears, D. O.; L. Huddy, and R. Jervis (2003). (Eds.) Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University 

Press 

-Monroe, Kristen Renwick (2002). (Ed.) Political Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers 

-Renshon, S. A. and J. Duckitt (2000). (Eds.) Political psychology: cultural and crosscultural foundations. 

Basingstoke: Macmillan 

-Jost, J. T. and J. Sidanius (Eds) (2004). Political Psychology: Key Reading. Psychology Press, New York 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 (75) Практична настава:  0 

Методе извођења наставе: предавања, дискусије, писање научне расправе, консултације, семинарски рад 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100): презентација једне теме из градива и дискусија 10; есеј – 

примена знања из градива у реалним животним проблемима 25; кратак приказ књиге 15; писмени испит 50 

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 


