
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Основне академске студије психологије 

Назив предмета: Увод у клиничку психологију 

Наставници: доц. др Снежана Светозаревић 

Статус предмета: обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Психологија менталног здравља. 

Циљ предмета 

Стицање знања о предмету, развоју и задацима клиничке психологије као научне дисциплине и као струке. 

Сагледавање домета и ограничења примене концепата и метода КП у различитим областима и 

професионалних и етичких принципа. 

Исход предмета  

Развијени: критички приступ у односу на постојећу заснованост дисциплине, отвореност за нова 

преиспитивања и примену различитих парадигми, вештине примене стечених знања на питања конкретног 

појединца и општи оквир за клиничке предмете који следе. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

1. Особеност, предмет, задаци и метод клиничке психологије 2. Корени, развој и будућност 3. Теоријски 

модели-приступи у клиничкој психологији (парадигме) 4. Корисници услуга клиничког психолога-

посебности, врста односа и интеракције: појединац, пар, мала група (породица) и заједница 5. Области 

примене и посебне дисциплине; 6. Истраживања у клиничкој психологији (општа питања); 7. Клиничка 

психологија као професија; 8. Клиничка психологија као струка – примене теоријских и методских 

парадигми у различитим контекстима и за различита питања; 9. Етичка питања у клиничкој психологији.  

 

Практична настава  

Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 

излагања студената; рад по групама и демонстрационе вежбе-примењивост теорије и метода 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

колоквијум-и 30 писмени испит 70 

 


