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система и Биолошка психологија 

Циљ предмета 

 Усвајање базичног фонда информација које репрезентују позитивно знање у овој области, као и њихова 

анализа, разумевање и примена у психолошкој процени, способност елементарне синтезе са 

информацијама из сродних дисциплина, као и усвајање елемената критичке евалуације тих информација 

Исход предмета  

 Усвајање базичног фонда информација које репрезентују позитивно знање у овој области 

 Стицање вештине коришћења савремених техничких средстава приликом решавања различитих проблема 

у овој дисциплини (употреба PC-а и додатне hardware-ске опреме, одговарајућих software-ских пакета и 

web-платформи, претраживање база радова) 

 Разумевање формалне, апстрактне и логичке структуре проблема и методских средстава у овој 

дисциплини и то у контексту основних појмова логичке структуре науке 

 Познавање актуелних етичких стандарда у процени личности и разумевање значаја поштовања ових 

стандарда 

 Усвајање елементарних методских вештина у овој области (конструкција и употреба тестова и скала, 

задавање, обрада и тумачење резултата, примена математичко-статистичких алгоритама и програма у 

решавању конкретних проблема у овој дисциплини) 

 Стицање основних компетенци у синтези знања и методских средстава из оних научних дисциплина без 

којих се не може замислити успешан развој психологије индивидуалних разлика (неуронауке, понашајна 

генетика, социјална психологија) 

 Стицање вештине усменог и писменог аргументовања за и против одређеног гледишта у овој дисциплини, 

развијање основних компетенци за критичку евалуацију постојећих теорија и методских приступа 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Неки проблеми филозофије науке од значаја за психологију индивидуалних разлика; 2. Конструкт црте 

личности; 3. Факторски модели структуре личности, 4. Лексичка хипотеза, 5. Кључне детерминанте 

понашања: ситуација, личност и интеракција, 6. Понашајна генетика, 7. Црте личности и психопатологија, 8. 

Стрес и индивидуалне разлике у стресном реаговању, 9. Мрачни аспекти личности, 10. Мотиви, потребе, 

нагони, интересовања, ставови, вредности, 11. Развој личности, 12. Атрибуције у психологији личности, 13. 

Индивидуалне разлике у когнитивном процесирању 

 

Практична настава  

1. Групна израда прегледа литературе и истраживачког нацрта у вези са креирањем или евалуацијом неког 

мерног инструмента; 2. Учење о инструментима кроз учешће у тестирању и експериментима; 3. Употреба 

рачунара и одговарајућих софтверских пакета у анализи података; 4. Писање извештаја и усмена 

презентација и одбрана прегледа литературе и истраживачког нацрта.  
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 ППТ презентације наставних јединица на Moodle порталу.  
Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

(1) предавања; (2) тимски и индивидуални рад, (3) групне и индивидуалне консултације, (4) упознавање са 

мерним интрументима и кроз учешће у тестирању и експериментима (5) употреба рачунара и одговарајућих 

софтверских пакета у анализи података, (6) групна евалуација усмене презентације (7) гостовање експерата   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања / писмени испит 70 

семинар-и (истраживачки нацрт и 

преглед литературе ) 
20 презентација пројекта 10 

 


