
Табела 5.2.а Пракса на модулу клиничка психологија  

 

Студијски програм: Основне академске студије психолохије 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе:  
доц. др Велимир Б. Поповић, доц. др Снежана Светозаревић 

 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положени испити из Опште психопатологије (општи и специјални део), Основа клиничке процене 

 

Циљ  
Циљ праксе је да се студенти упознају са улогама и задацима клиничког психолога у институцијама у којима 

клинички психолози раде; стицање основних вештина у задавању, оцењивању, тумачењу и интегрисању података 

добијених психолошком проценом. 

Очекивани исходи: Да је студент у стању – под супервизијом - спроводити поступке психолошке процене у 

различитим срединама у којима раде клинички психолози; да самостално спроводи кратко психолошко саветовање 

са клијентима различитих узраста; да је разумео особности тимског рада са припадницима сродних струка 

(психијатрима, клиничким соц. радницима, и сл.) и тимско решавање клијентових проблема; да је разумео 

особености клиничког приступа, задатке клиничке процене и да је у стању критички да преиспитије поступке 

психолошке процене. 
Садржај стручне праксе: Целокупна пракса се спроводи под супервизијом ментора – специјалисте клиничке 

психологије. Пракса се обавља у установама у којима су запослени клинички психолози. Састоји се од стажирања 

(80 сати) и обраде случаја (40 сати). Током стажирања студенти се упознају са: 

● врстом и организационом схемом установе, местом и улогом психолога, основним принципима и условима 

неопходним за успостављање контакта са пацијентима/клијентима; 

● стажирање подразумева учење по моделу, опсервацију психолошких испитивања и процене у клиничком 

контексту (са посебним нагласком на иницијални и екслоративно-дијагностички интервју, инвентаре 

личности, Векслеров индивидуални тест интелигенције, пројективни цртеж и тест недовршених реченица), 

као и задавање техника, оцењивање и тумачење уз супервизију на пракси; 

● спровођење психолошке-клиничке процене под супервизијом психолога ментора; 

● спровођење кратких саветодавних поступака под супервизијом психолога ментора; 

● присуствовање и учествовање на тимским скуповима у установи на којој је на пракси;  

● учешће и присуство, уз надзор ментора, у групним психолошким облицима интервенција у установи у којој 

је на пракси; 

● израда студије случаја која подразумева самосталну примену, оцењивање и тумачење резултата добијених 

применом техника психолошке процене у случају једне конкретне особе са психолошким 

поремећајем/тешкоћом. 

Број часова: 120 

Методе извођења: Целокупна пракса се спроводи под супервизијом ментора – специјалисте клиничке психологије. 

Опсервација понашања и рада клиничког психолога (индивидуално и тимски), задавање, оцењивање и тумачење 

података, прикупљених поступком психолошке процене, уз супервизију на пракси, дискутовање обрађеног случаја 

са ментором и са предметним наставником. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Процена да ли је студент овладао појединим поступцима и вештинама психолошке процене (60 поена). 

 
 


