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Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. идентификује основне проблеме психологије спорта и значај психолога за успјех у спорту
и адекватно функционисање личности спортисте,
Исходи учења
2. учествује у професионалним дискусијама, адекватно формулише проблеме и нуди
аргументовано рјешење уочених проблема из области психологије спорта,
3. препознаје значај аплицирања истраживања и објашњења проблема психологије спорта,
4. примјењује стечена знања из психологије спорта у пракси.
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1.Проблеми изучавања психологије спорта.
2. Личност и спорт: структура личности и успјешност у спорту.
3.Личност и спорт: анксиозност и спорт, агресивност и спорт.
4.Социјалносихолошки фактори који изазивају стрес у спортским ситуацијама.
5.Учење и спорт: учење моторних вјештина, учење спортских вјештина и узрасни периоди.
6.Менталне способности одговорне за успјех у спорту.
7.Мотивација и спорт: теорије мотивације и спортско нагажовање, мотив спортског постигнућа.
8.Групни процеси и интеракција у спортској групи.
9. Кохезија спортске групе.
10. Комуникација и структура моћи у спортској групи.
11.Психолошки ефекти повреда у спорту.
12.Психолошки ефекти исцрпљености и претјераног тренирања.
13.Психолошки ефекти коришћења дозвољених и недозвољених фармаколошких средстава.
14.Психолошки аспекти улоге тренера.
15.Колико психолог може допринијети успјеху спортисте?
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