
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Социјализација  

Наставници:  проф. др Небојша Петровић, проф. др Ирис Жежељ, проф. др Зоран Павловић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  / 

Циљ предмета 

Главни циљ овог курса је омогућити студентима да (1) разумеју факторе које доприносе стварању разлика у 

обрасцима друштвеног понашања, (2) разумеју и толеришу понашање других људи, посебно понашања 

чланова различитих група и социјалне категорије којима не припадају, (3) препознају ограничења у 

уопштавању психолошког истраживања на све културне / родне / етничке / старосне групе, (4) разумеју 

динамику односа између социјалне средине оличене пре свега у изворима и агенсима социјализације, процеса 

социјалног учења и низа ефеката социјализације оличених пре свега у социјалним мотивима и ставовима, али 

и другим диспозицијама личности и (5) да могу да прате стручну литературу и да препознају и разумеју 

феномене о којима су подучавани у стварном животу. 

Циљ је  и да пружи студентима могућности да развију своје способности писања кроз приказивање и 

дискусију књига и других материјала из области. Способност ефикасне комуникације је важна вештина и 

студенти ће добити повратне информације од професора да би олакшали овај процес. 

Коначно циљ је да упознају методологију конструисања скала ставова како кроз вежбе тако и кроз учешће у 

реалним социјално.психолошким истраживањима. 

 

Исход предмета  

Студенти који положе овај испит имаће знања о темама репрезентативним за тренутни развој ове дисциплине. 

Биће способни да препознају социјално-психолошке проблеме у реалном животу и да им адекватно приступе 

разумевајући како друштвени контекст тако и диспозиције личности. Биће у стању да прате литературу и 

критички процењују на основу научних доказа. Даље, стећи ће одређене вештине које су корисне не само у 

контексту истраживања, разумевања и утицаја на људско понашање, већ су битне и у другим аспектима 

живота. 

Курс ће нагласити стицање знања које надилази пуко памћење чињеница и подстиче студенте на разумевање 

људског понашања, као и способност тумачења налаза истраживања. У том смсилу курс наглашава и вештине 

критичког размишљања које укључују а) идентификовање и коришћење постојећих знања и концепата за 

идентификацију узрока понашања које је описано, као и критичко процењивање доказа и аргумената који су 

коришћени за потпору тим анализама; б) примену постојећих чињеница, концепата или принципа за 

разумевање неког новог понашања или проблема и в) стицање критичког става према свим генерализацијама и 

способност да се процени на основу доказа на којима аутори тврде да се оне заснивају, као и развој 

интелигентног скептицизма у погледу неутемељених "истина" неретко представљених у масовним медијима.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет и проблеми социјалне психологије; Историјски развој социјалне психологије; Теоријски приступи у 

социјалној психологији; Агенси социјализације (породица, вршњаци, школа, медији); Извори социјализације 

(култра, положаји и улоге, друштвена структура); Проблеми међукултуралног поређења, утицај 

глобализацијских процеса; Социјализација основних психичких функција (опажање, памћење, интелигенција, 

емоције); Социјални мотиви: карактеристике, поделе, мотиви усмерени на личну егзистенцију, мотиви 

усмерени на повезаност са другима, мотив постигнућа, афилијативни мотив, агресивност, алтруизам, 

послушност и покоравање; Социјални ставови: дефиниција, значај, димензије, структуре; Однос став-

понашање; Вредности и идеологије; Антидемократска оријентација и ауторитарна личност; Формирање и 

мењање ставова; Теорија ставова; Предрасуде и стереотипије; Национални идентитет и други социјални 

идентитети; Оијентација ка социјалној доминацији; Теорија оправдавања система; Социјетална психологија 

 



Практична настава  

Конструисање скала ставова: диференцијалне, сумационе, кумулативне. Семантички диференцијал. 

Презентација и писање семинарског рада. 

Дискусије о темама из теоријске наставе. 

Раѕумевање учешћа  социјално психолошким истраживањима. 
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4. додатни материјали  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, приказивање књиге из области 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 45 

практична настава 15 усмени испт 25 

колоквијум-и 
45 (алтернатива 

писменом испиту) 
/ / 

семинар-и 10 / / 

 


