
Табела 5.2.Спецификација предмета 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Основне академске студије психологије 
Назив предмета: Савремени и критички приступи психологији 

Наставници: др Биљана Станковић, доцент; др Каја Теовановић, доцент 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За праћење курса неопходна су знања из когнитивне, развојне, социјалне и клиничке психологије, 

као и историје психологије. 

Циљ предмета 

1. Упознавање са епистемолошким и метатеоријским дилемама у психологији; 2. разумевање 

социокултурне условљености развоја психолошких појмова и метода; 3. разумевање теоријског статуса 

савремених приступа у психологији; 4. упознавање са критичким приступима психолошкој теорији и 

пракси. 

Исход предмета  

Разумевање теоријског и метатеоријског развоја психологије и критичка евалуација доминантних приступа 

у психологији. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Епистемолошке и метатеоријске основе психологије; филозофски корени психологије (античко, 

емпиристичко, рационалистичко и романтичарско наслеђе психологије);критичка историја 

психологије;оснивачки митови психологије; криза психологије у доба великих школа; порекло и развој 

основних психолошких појмова; социогенеза психологије и улога идеологије; методолошке основе 

психологије и квалитативни обрт; порекло и претпоставке критичке психологије; критичка евалуација 

приступа у социјалној, развојној, клиничкој и психологији личности; феноменолошка критика 

когнитивизма; феминистичка критика психологије;будућност психологије 

 

Практична настава  

Дискусија о темама обрађеним на предавањима уз анализу релевантних текстова; писање семинарских 

радова 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 

Предавања и вежбе, припрема и излагање на часу, групна дискусија, семинарски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

семинар-и 40   

 


