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I циклус студија 

Студијски  
програм: 

Хемија 
Наставни смјер 

 
Назив предмета Психологија 

Шифра предмета Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ЕCTS бодова 

СПХН165П обавезни V 2+2 5 
Наставници др Светлана Боројевић, доцент 

др Страхиња Димитријевић, (избор у току) 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Нема / 
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предмета  је упознавање студената са основним појмовима из области Психологије, њеним 

периодима развоја, задацима, методама и техникама истраживања, као и продубљивање сазнања о 
најзначајнијим психичким процесима, функцијама и особинама личности са посебним акцентом на 

апликативна психолошка сазнања везана за послове наставника. 
 
Студент ће бити у могућности да објасни предмет проучавања Психологије, да разликује основне 
психичке процесе и опише основне методе истраживања. Такође, студент ће моћи да објасни функције 

појединих дијелова нервног система, да опише и објасни појмове учења, памћења и заборављања, да 

наброји основне чулне системе код човјека и наведе њихове главне карактеристике. Студент ће моћи да 

дефинише појмове емоција и мотивације, да разликује врсте емоција и мотива, као и да објасни појам 
личности и опише теоријске приступе у објашњењу личности. 
Садржај предмета: 
- Предмет психологије 
- Методе и технике истраживања у психологији 
- Неурофизиолошке основе психичког живота 
- Осјети и перцепција 
- Учење.  Памћење и заборављање 
- Мишљење.Интелигенција 
- Емоције. Мотивација 
- Периодизација психичког развоја (аспекти развоја и основне карактеристике) 
- Личност – појам и структура. Преглед основних теорија личности 
- Социјална психологија.Ментална хигијена 
Методе наставе и савладавање градива: 
  Предавања, вјежбе (рад у групама, паровима, појединачно, учествовање у дискусији), консултацијe 
Литература: 
 - Жиропађа, Љ. (2007). УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ. Београд: Чигоја штампа. 
- Хрњица, С. (2000). ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА СА ПСИХОЛОГИЈОМ ЛИЧНОСТИ. Београд: Научна 

књига комерц.  (стр.115-130) 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
 
Колоквијум 1 15  Активност на настави 10 
Колоквијум  2 15 Завршни испит

 60 
Посебна назнака за предмет: 
Нема 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Светлана Боројевић, доцент и 
                                                                                          др Страхиња Димитријевић, (избор у току) 
 


