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

Назив предмета: Здравствена психологија 

Наставник/наставници: Проф.др Тамара Кликовац 

Статус предмета: Обавезни за студенте клиничког смера; изборни за студенте са осталих смерова 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

Стицање знања о настајању, развоју, предмету проучавања и задацима здравствене психологије. 

Упознавање са савременом здравственом психологијом и у развијеним здравственим системима 

интегрисаним новим областима примењене психологије која се у најширем смислу баве психолошким 

аспектима одређених соматских болести тачније психолошким проблемима људи оболелих од различитих 

(психо)соматских тj. психофункционалних  поремећаја - психогинекологија; психонефрологија; 

психоендокринологија; психонеуроендокриноимунологија; психокардиологија; психодерматологија; 

психоонкологија; палијативно збрињавање. 

 

 

Исход предмета  

Стицање знања и увида у актуелне нивое развијености и могућности  и правце будућег развоја савремене 

здравствене психологије што је неопходно  за боље разумевање и примену теоријских знања у обављању 

свакодневне психолошке праксе  и планирању и извођењу истраживања у области здравствене психологије. 

Израда семинарског рада – приказ пацијента са психосоматским обољењем. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.Корени (психо-соматска медицина), настанак, развој и будућност здравствене психологије. 2.Дефиниције, 

задаци и модели у здравственој психологији. 3.Актуелна истраживања у здравственој психологији и 

биолошке основе здравља и болести. 4.Стрес, болест и превладавање. 5.Понашања и животни стилови који 

утичу на унапређење/уништење здравља и примарна превенција(здравствено ризична и здр.протективна 

понашања). 6.Хроничне болести и животно угрожавајуће болести (аидс и канцер). 7.Психоонкологија – 

настанак, актуелни токови и будући развој ове научне дисциплине. 8.Психолошки аспекти терминалних 

стања. 9.Комуникација медицинско особље-пацијенти на различитим нивоима здравствене заштите 

(примарна здр.заштита, секундарна здравствена заштита) и током хоспитализација 10.Бол и купирање бола. 

11.Посебне дисциплине здравствене психологије (12.психогинекологија; 13.психонефрологија; 

14.психоендокринологија;15.психонеуроендокриноимунологија;16.психокардиологија; 

17.психодерматологија; 18.психоонкологија и филозофија палијативног збрињавања) . 

 

Практична настава  

Гостовање колега из праксе и из различитих здравствених институција и удружења  пацијената. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 

Предавања,  дискусије приказа случајева, рад у малим групама, едукативни материјали (филмови, прикази 

случајева) , гостовања представника различитих удружења пацијената и колега који се баве здравственом 

психологијом 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 50   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


