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Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. идентификује основне проблеме социјалне перцепције и психолошке аспекте норми и
динамике групе,
2. критички сагледава приступе сагледавања односа појединца и групе,
3. примјењује стечена знања из социјалне психологије у објашњавању и предвиђању
социјалне перцепције појединца и његовог понашања унутар групе,
4. примјењује стечена знања из социјалне психологије у објашњавању и предвиђању
Исходи учења
међугрупног понашања,
5. учествује у професионалним дискусијама, адекватно формулише проблеме и нуди
аргументовано рјешење уочених проблема из области социјалне психологије
6. препознаје значај аплицирања истраживања и објашњења проблема социјалне
перцепције и психологије групе за практична друштвена и научна питања,
7. идентификује и примјењује значај коришћења сазнања из социјалне психологије у
различитим областима живота и рада.
Условљеност
Положен испит из Социјалне психологије 1
Наставне методе Предавања, индивидуални и групни практични рад, дебатни часови
1.Проблеми социјалне перцепције.
2. Перцепција објеката и социјална перцепција.
3.Приступи појединцу као субјекту социјалне перцепције.
4.Социјална перцепција: теорије атрибуције и когнитивне конзистенције.
5.Формирање свијести о себи.
6.Интерперсонална привлачност.
7.Невербална комуникација: појам и врсте.
Садржај
8.Значајна истраживања социјалне перцепције и интеракције.
предмета по
9. Појам и врсте група.
седмицама
10.Елементарни процеси у групама: настанак, кохезија, стицање групних норми.
11.Структурални аспекти група: положаји и улоге, социјално поређење, вођство, комуникацијска
мрежа.
12.Социјални утицај у групама.
13.Групни учинак и доношење одлука.
14.Сарадња, такмичење и конфликти у групи.
15.Социјални идентитет и међугрупни односи.
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