
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Биолошка психологија  

Наставник: Надежда Недељковић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Физиологија нервног система 

Циљ предмета 

Упознавање утицаја нервног и ендокриног система на основне животне функције, понашање и више 

когнитивне процесе 

 

Исход предмета  

Студент разуме физиолошку основу процеса који су у основи свих облика понашања човека, од 

елементарних процесадо сложених психофизиолошких процеса учења, памћења и језика. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет и приступи изучавању понашања и психо-физиолошких процеса човека. Модерне технике 

неуроослокавања. Основи неуроанатомије. Кретање и моторика; поремећаји моторике. Понашања 

мотивисана унутрашњим потребама – регулација сталне телесне температуре, регулација апетита у уноса 

хране, регулација уноса воде, регулација уноса соли. Биолошки ритмови  - типови. Циркадијални ритам и 

циркадијални часовник. Мождани ритмови. Неуробиолошке основе будности и спавања. Поремећаји 

спавања. Биолошке основе репродуктивног у сексуалног понашања. Пол и род – генетички, гонадни, 

фенотипски пол и сопствена перцепција пола. Улога полних хормона у сексуалном понашању – 

организациони и активациони ефекти. Биолошке основе родитељског понашања. Поремећаји пола. 

Биолошке основе емоционалног понашања. Биолошке теорије емоција: Дарвинова теорија, Џејмс-Лангова 

теорија, Канон-Бардова теорија, Шахтерова теорија. Универзална природа емоција код људи и животиња. 

Испољавање емоција. Физиолошке реакције и емоције – улога аутономног нервног система (реакција „бори 

се-или бежи“). Неуроанатомија емоција – лимбички систем, бадемаста једра, предња појасна кора, 

орбитофронтална кора, инсула. Биолошке основе емоционалних поремећаја. Биолошке основе учења и 

памћења. Типови меморије према трајности – краткорочна, радна, дуготрајна.  Типови меморије према 

садржају – експлицитна и имплицитна меморија. Неуроанатомија учења и памћења – неуроанатомија 

експлицитне меморије, улога нове коре у семантичкој меморији, улога пречеоне коре у епизодичком 

памћењу, формирање и чување експлицитне меморије. Имплицитна меморија – неасоцијативно и 

асоцијативно учење – улога малог мозга и бадемастих једара у имплицитном учењу. Ћелијски и 

молекулски механизми учења и памћења: модели асоцијативног учења код бескичмењака. Молекулски 

механизам хабитуације и сензитизације. Молекулски механизми учења на кичмењацима – дуготрајна 

потенцијација, дуготрајна депресија. Неуробиолошке основе језика. Урођена способност језичке 

комуникације. Изучавање афазија. Лева хемисфера и латерализација говора. Додатне говорне зоне. 

Поремећаји читања и писања. 

Литература  

Rosenzweig KL, Leiman AL, Breedlove SM, Biological psychology. MacMillan 2007 (ISBN 9780878937059) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, тест, семинарски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена:  Завршни испит  Поена:  

колоквијум-и 30 усмени испт 60 



семинар-и 10   

 


