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

Назив предмета: Психолошка примарна превенција 

Наставник/наставници: Проф.др Тамара Кликовац 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Завршен седми и осми семестар клиничког смера. 

Циљ предмета 

Оспособљавање за  самосталан  практичан психолошко-превентивни  и  истраживачки рад у области 

заштите и унапређења менталног здравља 

 

Исход предмета  

Разумевање и анализа различитих модела и програма  психолошке примарне превенције  (психијатрија, 

јавно здравље-превентивни програми, пројекти заштите и унапређења менталног здравља у заједници, 

програми пружања психолошке подршке вулнерабилним појединцима и групама). 

Интеграција и примена знања из различитих области (психологија менталног здраља, општа 

психопатологија, основе психотерапије и саветовања, психологија кризних стања и кризне интервенције) у 

самосталном креирању и осмишљавању програма у оквиру психолошке примарне превенције. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Рад студената се усмерава према следећим тематским целинама: 

1.Програми психолошке превенције у развојним кризама детињства, младости, одраслог доба и старости. 

2.Програми психолошке превенције у акцидентним кризама детињства, младости, одраслог доба и 

старости. 

3.Програми психолошке превенције у различитим стресним и трауматским ситуацијама као и у масовним 

несрећама/катастрофама 

3.Методологија планирања, осмишљавања, имплементације, праћења и евалуације успешности 

превентивних програма 

 

Практична настава  

Примери из праксе различитих психолошких превентивних програма (разумевање потреба вулнерабилних 

појединаца и група, анализа,  евалуација програма психолошке подршке у владиним и невладиним 

институцијама). 

Креирање  психолошког превентивног програма према принципима писања пројекта (СМАРТ анализа, 

резиме и садржај пројекта (циљна група, садржај, циљеви, методологија, евалуација, праћење, анализа 

ризика/успешности, дисеминација). 

 

Литература  

Литература  за самостално креирање и осмишљавање програма у оквиру психолошке примарне превенције 

формира се према избору теме тј.циљне групе у договору са студентима. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Уводна предавања, консултације и праћења тимова  студената у самосталном и осмишљавању програма у 

оквиру психолошке примарне превенције.у оквиру психолошке примарне превенције (од идеје до 

финалног пројекта). 



 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 60   

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 

 


