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105h
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Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. врши избор адекватних истраживачких поступака у идиографском и номотетском приступу
изучавања личности,
2. користи теоријска сазнања у објашњавању структуре личности и основних димензија
индивидуалних разлика,
3. критички сагледава различите приступе изучавања димензија личности и на основу тога
Исходи учења
врши избор адекватних мјерних инструмената за испитивање индивидуалних разлика,
4. преузима иницијативу у спровођењу истраживања проблема психологије личности,
5. учествује у професионалним дискусијама, адекватно формулише проблеме и нуди
аргументована рјешења уочених проблема из психологије личности,
6. идентификује значај познавања димензија личности појединца у различитим областима
живота и рада.
Условљеност
Положен испит из Психологије личности 1.
Наставне методе Предавања, индивидуални и групни практични рад, дебатни часови
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Садржај
предмета по
седмицама

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

1.Проблеми структуре-особине личности.
2. Методе и технике проучавања личности.
3.Прикупљање података о личности.
4.Тестови личности.
5.Развој психологије индивидуалних разлика.
6.Лексичка истраживања личности: Кател – димензије и динамика личности.
7.Лексичка истраживања личности: модел Великих пет и петофакторски модел.
8.Психобиолошки приступ изучавања индивидуалних разлика: Ајзенк.
9. Теорија осјетљивости на поткрјепње. Алтернативни петофакторски модел.
10.Модел биосоцијалног учења. Телегенов модел личности.
11.Теорија личних конструката.
12.Социјално когнитивна теорија.
13.Информациони процеси: свијест.
14.Теорија атрибуције и индивидуалне разлике.
15.Слика о себи.
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Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама 10
10%
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
Обавезе, облици
провјере знања и
тест/ колоквијум 40
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