
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Језик и памћење 

Наставник или наставници: проф. Дејан Лаловић и проф. Вања Ковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Полoжен испит из „Психологије читања“ на мастер-студијама 

Циљ предмета Разматрање тема које говоре о односу функције памћења и њених неуралних основа и 

корелата у људској меморији са различитим аспектима коришћења усменим и писаним језиком. 

 

Исход предмета Продубљивање знања о вези неких од кључних когнитивних потенцијала какви су 

памћење и коришћење језиком стечених током основних и мастер-студија психологије. Упознавање са 

савременим трендовима у проучавању односа памћења и језика. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Домени меморије и функције памћења  кратка рекапитулација и још много додатака 

 Радна меморија и когниција вишег реда: мере, везе, проблеми, перспективе 

 Савремене концепције о односу ефикасности радне меморије и коришћења језиком 

 Дугорочна меморија и коришћење језиком  рекапитулација и још много додатака 

 Садејство дугорочне и радне меморије у коришћењу језиком 

 Различити приступи моделовању садејства памћења и коришћења језиком 

 Методе неуроодсликавања и електрофизиолошке методе као „пробни камен“ за проверу стандардних 

претпоставки о везама меморије, памћења и коришћења језиком. 

 

Практична настава  

 

Препоручена литература  Дејан Лаловић: Језик и индивидуалне разлике (домети и ограничења 

различитих приступа проучавању језичких способности), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 

2008. 

 Већи број изворних научних чланака из специјализованих научних часописа, као и прегледних поглавља 

у којима су обрађене теме које испитаници одаберу за усмена излагања и завршни рад. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 

Методе извођења наставе Предавања и усмена излагања полазника 

 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100): Учешће у настави 20 поена, усмено излагање 30 поена, 

завршни писани рад 50 поена. 

 

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

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 


