
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Мастер академске студије психологије 

Назив предмета: Емоционална интелигенција 

Наставник/наставници: Ана Алтарас Димитријевић, Зорана Јолић Марјановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Завршене основне академске студије психологије 

Циљ предмета 

Упознавање студената с различитим одређењима и моделима емоционалне интелигенције (ЕИ), водећим 

инструментима за њену процену, кључним налазима о њеној повезаности с другим психичким квалитетима 

и појавама, те основним поставкама и ефектима програма за унапређивање ЕИ; подстицање аналитичког и 

критичког приступа проблему научног утемељења и процене ЕИ; оспособљавање за практичну примену 

расположивих и самостално прикупљање нових научних сазнања о ЕИ  

Исход предмета  

Студент познаје кључне теоријске моделе и емпиријске налазе о емоционалној интелигенцији (ЕИ); увиђа 

темељну разлику између концептуализације/операционализације ЕИ као способности и као црте; разуме 

принципе процене ЕИ и примењује их у адаптацији/конструкцији одговарајућих инструмената; разуме 

импликације расположивих сазнања о ЕИ за базичну науку и психолошку праксу и примењује их у 

осмишљавању методолошки коректних истраживања односно научно утемељених мера за унапређење ЕИ  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Конструкт емоционалне интелигенције (ЕИ): историјат; различити приступи у концептуализацији и 

модели ЕИ; ЕИ и сродни конструкти; критеријуми за научно утемељење конструкта ЕИ; 2. Процена ЕИ: 

приступи и проблеми у процени; расположиве мере и њихове психометријске одлике; правци усавршавања 

процене ЕИ; 3. Домени релевантности и примене ЕИ: преглед налаза о корелатима и предиктивној моћи 

односно ефектима ЕИ у различитим контекстима (лична добробит, блиски односи, образовање, 

професионални живот, клиничко-психолошки рад); могућност развијања и програми за унапређивање ЕИ 

намењени различитим циљним групама (родитељи, просветни радници, менаџери итд.). 

Практична настава  

1. Конструкција/адаптација мера ЕИ; 2. Решавање базично-научних у практичних проблема путем 

истраживања ЕИ; 3. Примена сазнања о ЕИ зарад подизања добробити појединаца, група и организација.    
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

портфолио са задацима на курсу 50 усмени испит 50 



 


