УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Педагогија
I циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

I година студија

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ
Катедра за психологију - Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПД 1-4
обавезни
Наставник/ -ци
др Сњежана Станар
Сарадник/ - ци
мр Ђорђе Петронић, асистент

Семестар
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Коефицијент
студентског
оптерећења So1
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1
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0
21
42
0
1.4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
45h
63h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
108h семестрално
1. савладавањем овог предмета студент ће моћи/бити оспособљен да стекне увид у основна
психолошка знања, компоненте структуре психолошке науке која су нужан услов за остале
предмете из психологије
2. дефинисање предмета, метода и односа психологије са другима наукама
3. активности студента ће се моћи посматрати и мјерити
Исходи учења
4. студенти ће моћи одабрати и употребљавати научене концепте, принципе, теорије и методе како
би ријешили проблем или задатак у конкретној и новој ситуацији
5. студенти ће моћи објединити (повезати, интегрисати) дијелове (резултате, знања и вјештине) у
нову функционалну цјелину или структуру
6. оспособљен за примјену знања у пракси и рјешавање практичних проблема са којима се педагог
сусреће.
Условљеност
Нема условљености другим предметима
Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације, провјера знања: 1. и 2. колоквијум и/или
Наставне методе
завршни испит.
1. Уводно предавање
2. Предмет и развој психологије
3. Методе и технике психолошког истраживања
4. Физиолошки основи психичког живота (улога нервног система, мозак и свијест, рефлекси)
5. Развој психичког живота
6. Раздобља у развоју појединца
7. Опажање
Садржај предмета
8. Учење и памћење
по седмицама
9. Теорије учења
10. Мишљење
11. Интелигенција
12. Осјећања
13. Мотивација и активни живот
14. Личност
15. Завршно предавање-поглед уназад
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Рот, Н.
Општа психологија, Завод за уџбенике, Београд
2010.
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Обавезе, облици

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Врста евалуације рада студента

Бодови

Проценат

провјере знања и
оцјењивање

Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад

5+5

10 %

20+20

40 %

завршни испит (усмени/ писмени)

50
100

50 %
100 %

Завршни испит
УКУПНО
Датум овјере

