
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 

Назив предмета: Когнитивно процењивање 1 

Наставник/наставници: Зорана Јолић Марјановић, Ана Алтарас Димитријевић 

Статус предмета: Обавезан на модулу Психологија образовања; Изборни на осталим модулима 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Психологија интелигенције 

Циљ предмета 

Упознати студенте са основним начелима когнитивног процењивања, савременим трендовима у процени 

способности и интерпретацији тестовног постигнућа, репертоаром и својствима невербалних и групних 

тестова интелигенције; обучити студенте за самосталну примену невербалних и групних тестова 

когнитивних способности и писање психолошког извештаја о резултатима процене. 

Исход предмета  

Студент познаје, разуме и уме да имплементира основне принципе когнитивног процењивања; познаје и 

разуме карактеристике невербалних и групних тестова за процену когнитивних способности, уме 

самостално да их зада и оцени, те тумачи добијене резултате у складу са савременим моделима 

интерпретације и врши њихову интеграцију у форми психолошког извешаја.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основне поставке и начела (психолошка, психометријска и етичка) когнитивног процењивања; 2.  

Основне поставке и начела писања психолошког извештаја о обављеној процени когнитивних способности; 

3. Опште карактеристике невербалних тестова интелигенције; 4. Теоријска основа и метријске 

карактеристике одабраних невербалних и групних тестова;  5. Посебна питања у когнитивном 

процењивању: а. Динамичка процена, б. Мултикултуралност у когнитивном процењивању и процена 

когнитивних способности у посебним популацијама, в. Рано когнитивно процењивање. 

Практична настава 

Обука за примену (задавање, оцењивање и интерпретацију резултата) а. Равенових прогресивних матрица, 

б. Харис-Гудинаф теста цртања људске фигуре, в. Бендер-Гешталт теста (БГТ), г. Кос-Голдштајновог теста, 

д. батерије КОГ3. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе и супервизија практичних активности. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

самостално задавање тестова и 

писање извештаја о тестирању 
40 писмени испит 40 

  усмени испит 20 
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