
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер акадамске студије психологије 

Назив предмета: Клиничке неуронауке  

Наставник/наставници: Александра М. Павловић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Продубљивање основних знања из неуропсихологије и неурологије понашања, когниције и емоција у 

светлу функционисања мозга у физиолошких и патолошким стањима, са посебним освртом на когнитивна 

и бихевиорална испољавања најчешћих неуролошких и психијатријских болести. Предмет се бави 

клиничким испољавањима, дијагностичким аспектима и могућностима третирања болести мозга и 

централног нервног система, као што су деменције, трауме мозга, последица цереброваскуларних болести, 

инфекције централног нервног система, тумори мозга, неуродегенеративне болести, као и најчешћих 

развојних и неуропсихијатријских стања.  

Исход предмета  

Усвајање знања о основним клиничким ентитетима у неуронаукама, неурологији и психијатрији са којима 

се сусрећу психолози, како у пракси, тако и у истраживањима неуропсихолошких и бихевиоралних 

аспеката можданих поремећаја.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава је посвећена детаљним приказима и интерактивном анализом типичних 

неуропсихолошких испада и бихевиоралних феномена, њиховом груписању у дефинисане синдроме са 

анализом локализационог и функционалног значаја ових налаза. Предавања систематски обрађу 

најзначније групе неуролошких и психијатријских обољења, са дискусијом неуропсихолошких и 

бихевиоралних аспеката, карактеристичних профила резултата тестова и њиховим значајем у дијагностици, 

терапији, рехабилитацији и прогнози ових ентитета.  

 

 

Практична настава  

Семинари са припремом есеја и дискусијом у групи, демонстрације и видео прикази најважнијих техника 

неуробихевиоралне процене 
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3.  Допунски материјали са предавања и вежби 

 

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

Методе извођења наставе 

Комбиновање традиционалних предавања и различитих форми активног учења, укључивши анализу видео 

и писаног материјала, семинарски радови са интерактивном дискусијом и активним укључивањем 

студената у рад 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 5 усмени испт 10 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и 15   

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 

 


