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

I година студија

ВЈЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ШКОЛИ
Катедра за психологију - Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПСМ9-6/1
изборни
Наставник/ -ци
др Сњежана Станар, доцент
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

I

4

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
1
0
39,3
19,65
0
1.31
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
45h
58,95h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
103,95h семестрално
1. Савладавањем овог предмета студент ће моћи/бити оспособљен да стекне знања о природи,
значају и факторима комуникације са другима.
2. Оспособљен не само за разумијевање природе међуљудских односа уопште, него међуљудских
Исходи учења
односа у васпитно образовном раду
3. Оспособљен за самостално рјешавање конкретних проблема који настају у комуникацији између
учесника васпитно-образовног процеса.
Условљеност
Нема условљености другим предметима
Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације, провјера знања: 1. и 2. колоквијум и/или
Наставне методе
завршни испит.
1. Уводна седмица
2. Комуникологија као самостална наука
3. Кратак историјски преглед настајања комуникологије као науке
4. Допринос других наука конституисању комуникологије као науке
5. Структира комуникативног процеса
6. Модели комуницирања
Садржај
7. Комуникациони процес
предмета по
8. Социјална перцепција
седмицама
9. I Колоквијум
10. Социјална комуникација и интеракција
11. Облици и карактеристике психосоцијалне интеракције
12. Подстицање на активност
13. Психологија међуљудских односа у школи
14. Привлачност и наклоност, међулични односи у школи
15. Припрема за завршни испит
Обавезна литература
Годи
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Странице (од-до)
на
Хавелка, Н.
2005
Увод у психологију међуљудских односа у образовању,
Центар за примењену психологију, Друштво психолога
Србије, Београд
Комуникологија као самостална и интердисциплинарна
2008
Колев, Д.
наука, ауторизована скрипта, Факултет пословне
психологије, Београд
Мандић, Т.
Комуникологија, психологија комуникације, Clio, Београд
2003
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Аутор/ и

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Датум овјере

Допунска литература
Назив публикације, издавач

Година

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

5+5
10

10 %
10 %

15+15

30 %

50
100

50 %
100 %

