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Циљ предмета 

 Усвајање информација које репрезентују новије позитивно знање у овој области, као и њихова анализа, 

разумевање и примена у психолошкој процени, способност напредније синтезе са информацијама из 

сродних дисциплина, као и критичка евалуација тих информација 

Исход предмета  

 Усвајање информација које репрезентују продубљеније знање у овој области 

 Разумевање формалне, апстрактне и логичке структуре проблема и напреднијих методских средстава у 

овој дисциплини и то у контексту логичке структуре науке 

 Усвајање напреднијих методских знања и вештина у овој научној дисциплини (рад са тестовима, 

инвентарима и скалама; упознавање са имплицитним - Implicit association test (IAT), Sorting paired 

features (SPF), Affective priming (AP), и комплекснијим методама процене личности – структуриранa 

понашајна процена, као и са употребаом напреднијих статистичких метода).  

 Способност квалификоване синтезе знања из оних научних дисциплина без којих се не може замислити 

успешан развој психологије индивидуалних разлика (нарочито информација које долазе из подручја 

неуронаука, ћелијске генетике и генетике понашања, социјалне и клиничке психологије, и сл.) 

 Способност квалификованог усменог и писменог аргументовања за и против одређеног гледишта у овој 

дисциплини 

 Способност критичке евалуације садржаја научне продукције у овој дисциплини 

 Стварање критичке свести о моћима и ограничењима методско-техничких средстава ове научне 

дисциплинеа 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.Општи преглед дисциплине (о важности психологије индивидуалних разлика, питања на која одговара, 

важни домени и актуелни конструкти, њихова кроскултурна и  временска  стабилност, актуелне таксономије, 

везе са понашањем, биолошки корелати, методи процене), 2. Савремене методе у истраживању 

индивидуалних разлика (Implicit association test – IAT, Sorting paired features – SPF, Affective priming - AP); 3. 

Структурирана понашајна процена Великих пет + Дезинтеграције; 4. Центри за процену 5. Кратак преглед 

неуроанатомије, неурохемије и неурофизиологије 6. Систем за бихејвиоралну активацију (екстраверзија), 7. 

Систем за бихејвиоралну инхибицију (страх, анксиозност, неуротицизам) и регулацију реакција на стрес, 8. 

Систем за регулацију реакција напада (агресивност), 9. Теорија афектвних неуросистема ANТ и однос са 

Великих пет и HEXACO, 10. Дезинтеграција као базична црта личнсоти (психотицизам, схизотипиија), 11. g-

фактор, процесирање информација и биолошки корелати g-a, 12. Егзекутивне функције  

 

Практична настава  

1. Структурирана понашајна процена; 2. Интеграција самопроцене путем инвентар личности и података 

добијених структурираном понашајном проценом; 3. Упознавање са новим методским техникама у процени 

конструката ПИР, 4. Упознавање и рад са  неким уређајима за неурофизиолошка мерења (impendance 

cardiography). 5. Учешће у задацима који се користе у центрима за процену  
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

(1) предавања; (2) демонстрација примене технике структуриране понашајне процене (3) демонстрација 

задатка процене који се користе у центрима за процену, (4) групне и индивидуалне консултације, (5) 

упознавање са имплицитним методама процене, (6) Учешће у тестирању имплицитним методама процене, 

(7) гостовање експерата   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  презентација наставне јединице 20 

семинар-и (процена испитаника: 

сaмопроцена, структурирана 

понашајна процена и интеграција) 

25   

 


