
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 

Назив предмета: Психометрија 1 

Наставници: Горан Опачић, Данка Пурић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Методологија психолошких истраживања, Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 

Циљ предмета 

Упознавање студената са врстама психолошких тестова и типовима ставки; Упознавање са поступцима за 

одређивање интерних метријских карактеристика мерних инструмената; Практична израда психолошког 

теста, са израдом елабората о тесту; Етичка питања психилошког тестирања 

 

Исход предмета  

Усвојени напредни појмови, информације и методска средстава 

Способност критичке евалуације теорија, метода и садржаја стручне и научне продукције 

Оспособљеност за научно-истраживачки рад, мултидисциплинaрну сарадњу, писање радова и пројеката 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Одређење психометрије и основа психометријског приступа мерењу, индивидуалне разлике као предмет 

интересовања психологије; 

Фазе у конструкцији психолошког мерног инструмента, врсте пихолошких мерних инструмената 

Принципи конструкције ставки и тестова; 

Класични модел мерења и интерне метријске карактеристике мерних инструмената - Дискриминативност, 

Објективност, Поузданост (Стандардна грешка мерења), Репрезентативност, Хомогеност 

Теорија одговора на ставке и интерне метријске карактеристике мерних инструмената 

Нормирање одговора на тесту 

Примена тестова у образовном окружењу; увод у једначење тестова 

Етичка питања тестирања 

 

Практична настава  

Претраживање литературе 

Правилно навођење референци 

Састављање упутства за рад на тесту 

Рад са SPSS синтаксом 

Израчунавање и интерпретација интерних метријских карактеристика инструмента у SPSS-у - 

Дискриминативност, Објективност, Поузданост (Стандардна грешка мерења), Репрезентативност, 

Хомогеност 

Процена интерних метријских карактеристика инструмента и ставки у оквиру теорије одговора на ставке 

Израчунавање норми на тесту 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

семинар-и 40 писмени испит 60 

 


