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187,5h семестрално
1. Усвајање знања о основним покретачима људске активности.
2. Разумјевање зашто нешто људи раде, зашто се тако осећају, каквом снагом и брзином реагују
Исходи учења
на ситуације, околности, властите доживљаје је основни циљ знања из овог предмета.
3. Позициониранје мјеста и улоге овог психолошког знања у систему других наука које се баве
људском мотивацијом и емоцијама.
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Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Огранизациони сусрет.
Упознавање претеча психологије
Предмет, задаци и основни проблеми психологије мотивације и емоција
Основни мотивациони појмови (рефлекси, инстинкти, тежња, намера итд)
Физиолошке основе мотивације
Воља и проблеми воље
Теорије мотивације
Несвесна и други облици мотивације
Изучавање емоција у оквиру филозофије и других наука
Појам и врсте емоција
О емоцијама – физиолошки приступ
О емоцијама – когнитивистички приступ
О емоцијама – феноменолошки приступ
Систематизација структуре научног знања
Припрема за завршни испит
Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Елементи психологије, Научна књига, Београд
Допунска литература
Назив публикације, издавач
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