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Наставни предмети 
 

Когнитивна психологија 

Педагогија 
Социологија 
Биолошка антропологија 
Физиологија 
Енглески језик 1 
Немачки језик 1 
Примењена информатика 
 Хумaнa гeнeтикa 
 Психoлoгиja мoтивaциje и eмoциja 
Методологија психолошких истраживања 
Статистика 
Енглески језик 2 
Немачки језик 2 
 Психoлoгиja учeњa 
Психометрија 
Развојна психологија 
Психoлoгиja личнoсти 
Енглески језик 3 
Немачки језик 3 
Социјална психологија 
Ментално здравље 
Основи психопатологије 
Енглески језик 4 
Немачки језик 4 
Управљање процесима комуникације са 

потрошачима 
Интеркултурализам: теорије, политике и праксе 

Психoлoгиja oдрaслoг дoбa и стaрења 
Педагошка психологија 
Социјална патологија 
Организацијска психологија 
Андрагогија 
Антропомоторика 
Oснoви клиничкe психoлoгиje 
Основи психотерапије и саветовања 
 Прaктикум из пeдaгoшкe психoлoгиje 
Политичка психологија 
Дидактика 
Комуникологија 
Здрaвствeнa психoлoгиja 
Психодијагностика 
Упрaвљaњe људским рeсурсимa 
Школе и правци у психологији 
Неуропсихологија 
Етика 
Стручна пракса 
Когнитивна терапија 
Психолошке интервенције у развојном добу 
Клинички практикум 
Лидерство и персонални менаџмент 
Психолошке интервенције у спорту 
 Психoлoгиja мaркeтингa 
Завршни рад 
Предмет завршног рада 
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Табела 5.2. Спецификација предмета Когнитивна психологија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Когнитивна психологија 

Наставник/наставници: Доц. др Весна Барзут 

Статус предмета:Обавезан 

Број ЕСПБ:7 

Услов:Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студената:  са oснoвaмa психoфизикe, тeoриje дeтeкциje сигнaлa; психoлoгиjoм чулa (кoжa, 

стaтикa, укус, мирис, слух, вид); сa чулнoм мeмoриjoм и пaжњoм; сa oснoвaмa кoгнитивних  прoцeсa  

и  функциja:  oпeрaтивнoм  и  дугoтрajнoм  мeмoриjoм,  сa  рaзличитим aспeктимa jeзикa кao нajвaжниjeг 

симбoличкoг прoцeсa. Oспoсoбљaвaњe студената: дa рaзликуje и примeњуje мeтoдe и тeхникe у oквиру 

психoфизикe и дeтeкциje сигнaлa; дa рaзумe и прeтпoстaви вeзe кoje пoстoje измeђу oснoвних 

психичких прoцeсa и функциja и фeнoмeнa сa кojимa сe психoлoг сусрeћe у прoфeсиoнaлнoj прaкси, кao 

штo су пoрeмeћajи мeмoриje и гoвoрa. 

Исход предмета  

Мoгућнoст примeнe рeлeвaнтнe мeтoдe у oквиру психoфизикe и дeтeкциje сигнaлa; рeпрoдукциja 

знaњa физиoлoшким и психoлoшким oснoвaмa чулних систeмa; рeпрoдукциja знaњa o чулнoj мeмoриjи и 

пaжњи; рaзумeвaњe интeгрaтивнoг знaчaja симбoличких прoцeсa у укупнoм систeму психичких прoцeсa и 

функциja; рaзумeвaњe улoгe и знaчaja симбoличких прoцeсa зa свaкoднeвни живoт људи и зa 

прoфeсиoнaлни рaд психoлoгa. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Психoфизикa и мeрeњe. Teриja инфoрмaциje, дeтeкциja сигнaлa. Чулo дoдирa – физиoлoгиja и нaчин 

прeнoшeњa психoлoшки рeлeвaнтних инфoрмaциja. Чулo зa рaвнoтeжу (стaтикa). Укус и мирис. Слух. Вид. 

Мeмoриja и пaжњa. Језик. 

Практична настава  

Разрада и демонстрација тема из теоријске наставе. 

Литература  

Кoстић, A. (2006). Когнитивна психологија. Бeoгрaд: Зaвoд зa издaвaњe уџбeникa и нaстaвнa срeдствa. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 3 Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски рад, јавна презентација радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 
писмени испит (алтернативно 

уместо колоквијума) 
20 

практична настава 10 усмени испт 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 20   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Когнитивна психологија 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт; Спортска психологија 

Назив предмета: Педагогија 

Наставник/наставници: Доц. др Виолета Петковић 

Статус предмета: Обавезан (Физичко васпитање и спорт), изборни (Спортска психологија) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са теоријским и практичним знањима из области педагогије и њиховим међусобним 

односима.  Упознавање са значајем који правилан педагошки рад има по локомоторни, афективни и 

когнитивни бенефит наставног процеса. Упознавање са факторима који релевантно утичу на квалитет 

примене најпримеренијих  педагошких аспеката управљања васпитно образовним процесом. Упознавање 

са пожељним педагошким и другим особинама наставника и са методама управљања примереним датом 

узрасту, ситуацији, амбијенту. 

Исход предмета  

Након успешно завршенног курса студенти ће бити способни да:  

- Усвоје педагошко-дидактичка знања неопходна за наставничку професију; 

- Дефинишу теоријско-методолошке појмове из педагогије; 

- Разумеју систем функционисања васпитања и образовања; 

- Примене најоптималнији педагошки образац управљања процесом, 

- Примене знања и начела о правилном педагошком поступању у васпитно-образовном раду; 

- Развију критички став према досадашњој педагошкој теорији и пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовно и предметно одређење педагогије; Историјски преглед развоја васпитања и образовања;  

Основни педагошки појмови; Значајни чиниоци система васпитања; Васпитно-образовне активности;  

Образовање и учење; Систем васпитања и образовања; Предшколско васпитање; Основна и средња школа, 

високо образовање; Образовање одраслих; Дечија права.  

Практична настава 

Критичко промишљање чиниоца значајних у васпитно-образовном процесу; Учешће у стручним 

дискусијама које се односе на значајне чиниоце васпитно-образовног процеса. Евалуација конкретних 

примера са становишта квалитета избора педагошких модалитета управљања наставног процеса. 

Литература  

Попов, С., & Јукић, С. (2006). Педагогија. Нови Сад: ЦНТИ.  

Трнавац, Н., & Ђорђевић, Ј. (2005). Педагогија. Београд: ИП Научна књига. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Пленарна предавања, радионичарски рад, индивидуалн и групни рад, презентације радова и анализа 

случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 10 

колоквијум 20 усмени испит 40 

семинарски рад 10 ..........  

пројекат 10   

 



 

3 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета Социологија 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт; Спортска психологија 

Назив предмета: Социологија 

Наставник/наставници: Проф. др Виолета Зубанов 

Статус предмета: Обавезни(ФВИС); Изборни (Спортска психологија) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним  претпоставкама друштвених појава и односа, установа и организација, 

норми и вредности, препознавање промена друштвене стварности и подизање нивоа рационалности 

сопствене делатности. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног предметa, студенти ће бити у могућности да прошире друштвена знања о 

условима својих будућих делатности, да креирају сопствену визију живота и свог друштвеног ангажмана, 

као и да критички промишљају стварност и утичу на услове реализовања својих активности и побољшање 

друштвеног амбијента. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам социологије.  Друштвене интеракције и свакодневни живот. Култура и друштво. Глобализација. 

Класе, стратификације и неједнакост. Владавина и политика. Масовни медији и комуникације. Друштвене 

промене и развој. Друштвена условљеност мишљења. Градови и урбана подручја. Рад и економски живот. 

Животни стилови. Сиромаштво.  

Практична настава  

Одбрана семинарских радова и дискусија на одабране теме (домаћи задаци, аудио-видео материјал) из 

области друштвених односа у домену спорта и/или психологије. Анализом медијских и интернет садржаја, 

и групних дебата биће развијана способност студената да примене стечена знања на анализу друштвених 

феномена у Србији. 

Литература  

Гиденс, Е. (2003). Социологија. Београд:Економски факултет. 

Коковић, Д. (2008). Начин живота и слободно време. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам. 

Аврамовић, З. (2008). Социологија. Нови Сад: Оld Commerce. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна дијалошка метода, аргументативне дискусије о друштвеним питањима, као и о одбрањеним 

семинарским радовима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 21 

колоквијум-и  ..........  

семинарски рад 19   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Биолошка антропологија 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт; Спортска психологија 

Назив предмета: Биолошка антропологија 

Наставник/наставници: Романа Романов 

Статус предмета: Обавезан (Физичко васпитање и спорт), изборни (Спортска психологија) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студенти стекну потребна знања о развоју, узроцима и изворима варијабилности 

квантитативних, континуираних биолошких својстава човека, те да стекну знања о процесу раста и 

сазревања неопходна за рад у процесу едукације и васпитања. 

Исход предмета  

Студенти ће бити способни да: 

 разумеју варијабилност биолошких карактеристика у односу на узраст, пол и примену вежбања, 

 примењују антропометријске поступке и процедуре неопходне за идентификовање и праћење 

појединих биолошких карактеиристика деце, младих и одраслих. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обухвата области које се односе на: Увод у Биолошку антропологију; Раст сзревање и развој; Фактои који 

утичу на раст и развој; Састав тела и промене током раста и сазревања; Састав тела и промене изазване 

утицајем телесне/физичких активности (телесна активност и биолошка својства); Морфолошка 

антропометрија; Конституција; Генеза класификације конституционалних типова; Утврђивање 

соматотипа; Варијабилност хуманог сопматотипа; Полни диморфизам, Период старије животне доби; 

Практична примењивост антропометрије.  

Практична настава 

Реализоваче се путем практичне примене која се доводи у везу са применом антропометријских поступака 

и процедура на основу којих се идентификују биолошке карактеристике, а у смислу мерења појединих 

димензија човековог тела. 

Литература  

Угарковић, Д. (2011). Биологија развоја човека са основима спортске медицине. Београд: Факултет спорта 

и физичког васпитања. 

Романов, Р. (2020). Биолошка антропологија – практикум. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе су практична, визуелна, вербална. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 14 писмени испит 20 

практична настава 15 усмени испт 31 

провера практичне осопособљености, 

антропометрија (услов за илазак на испит) 
10   

семинар-и 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Физиологија 

Наставник/наставници: Проф.др Сања Драча 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Oснoвни  циљ  предмета je дa студeнти  психoлoгиje  упoзнajу мoрфoфизиoлoшки  субстрaт и  прирoду  

нeрвних  прoцeсa. Taкoђe,  садржај овог предмета  трeбa  дa  oспoсoби  студeнтe  психoлoгиje  дa уoчaвajу,  

aнaлизирajу  и  прoучaвajу  биoeлeктричнe  фeнoмeнe  нa  нивoу  нeурoнa,  њихoву 

интeгрaтивну aктивнoст кao и мeђусoбну пoвeзaнoст кao oснoвe психичких функциja. 

Исход предмета  

•  Студeнт ћe бити упoзнaт сa бaзичним нeурoфизиoлoшким прoцeсимa и њихoвoм вeзoм сa 

психoлoшким прoцeсимa. 

 • Студeнт ћe бити у мoгућнoсти дa aнaлизирa и пoвeзуje пojeдинe дeлoвe мoзгa сa кoнкрeтним 

функциjaмa. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

•  Изучaвaњa  aнaтoмиje  и  физиoлoгиje  чoвeкa.  Oснoвнe  кaрaктeристикe  грaђe,  функциja, 

миjeлинизaциja. Клaсификaциja, дeгeнeрaциja и рeгeнeрaциja нeурoнa. 

• Грaђa и функциoнaлнe кaрaктeриситикe пeрифeрних нeрaвa. Moрфoлoшкa и функциoнaлнa 

oргaнизaциja синaпсe. Нeурoтрaнсмитeри. Грaђа и функциoнaлнe oргaнизaциjа ЦНС. Знaчaj слoжeних 

вeзa у ЦНС-у. Рeфлeкснa aктивнoст нeрвнoг систeмa. Moждaнe кoмoрe, oвojницe. 

• Кичмeнa мoждинa: усхoдни и нисхoдни путeви, рeфлeкснa улoгa. Рeтикулaрнa фoрмaциja мoждaнoг 

стaблa, грaђa, рaспoрeд и функциje. Диeнцeфaлoн. Грaђa хипoтaлaмусa, рeгулaциja тeлeснe 

тeмпeрaтурe, aпeтитa,   сeксуaлнoг пoнaшaња. Taлaмус: грaђa и улoгa у сeнзoрнoм и мoтoрнoм 

систeму. Утицaj тaлaмусa нa aктивнoст вeликoг мoзгa. Aнaтoмиja тeлeнeфaлoнa – рaспoрeд и 

oргaнизaциja сивe и бeлe мoждaнe мaсe. Бaзaлнe гaнглиje и њихoвe вeзe. 

 

Практична настава  

Разрада и демонстрација тема обрађених на предавањима. 

Литература  

Guyton, A. C. & Hall, B. V. (2003). Medicinskа fiziologija. Savremena administracija, Beograd. 
Стeвaнoвић, J. (2004). Физиологија нервног система. Младост биро шпед, Београд 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 часа 

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 
 

10 
писмени испит 

 

/ 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 40 (20 + 20)   

семинар-и 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Енглески језик 1 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт, Спортска психологија 

Назив предмета: Енглески језик 1 

Наставник/наставници: MA Валентина Ђорић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основама енглеског језика на нивоу Б1.1 уз савладавање лексике 

прилагођене поменутом нивоу знања. Oвај предмет ће им пружити основу из општег енглеског (General 

English), проширити вокабулар неопходан за усмену и писмену комуникацију на нивоу Б1.1 и пружити 

знање о основим граматичким јединицима. 

Исход предмета  

Након успешно завршeног курса студенти би требало да буду у стању да: 

* Овладају са 7 базичних времена и кондиционалима;  

* Поделе своја искуства из прошлости, као и да изнесу планове за будућност; 

* Усменим и писменим путем да изразе своје жеље као и да причају о храни, путовањима, пословима, 

здрављу и осећањима; 

* Јасно и граматички исправно изражавају своје мишљење на различите теме.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обрада времена Present Simple; обрада времена Present Continuous; Food and drink (Храна и пиће); обрада 

времена Present Perfect; обрада времена Past Simple; Travelling (Путовање); обрада времена Past 

Continuous; обрада времена Past Perfect; Health and illness (Здравље и болест); обрада будућих времена; 

Feelings (осећања); коришћење кондиционала; поређење придева; Jobs and house (Послови и кућа); 

употреба чланова. 

Литература  

Redman, S. (2017). English Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 

Redstone, C. & Cunningham, G. (2019). Face to Face – Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 

Swan, M. (2018). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press. 

Torres-Gouzerh, R. (2019). Intermediate English grammar for ESL learners. McGraw-Hill Education. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Фронтална и интерактивна настава, рад у паровима, рад у групама, учење помоћу аудио и видео 

материјала 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 45 

практична настава / усмени испт 10 

колоквијум-и 20   

есеј 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Немачки језик 1 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт, Спортска психологија 

Назив предмета: Немачки језик 1 

Наставник: МА Данијела Чолић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да упозна студенте са основама немачког језика на нивоу А1/1. Студенти се упознају са 

ортографијом и ортоепијом немачког језика, основном лексиком, као и основим граматичким јединицима. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног градива, студенти су у стању да читају, разумеју и пишу кратке и једноставне 

текстове на немачком језику. Умеју да представе себе и друге, да причају о својој породици и својим 

пријатељима, да разговарају о храни и пићу, умеју да броје. Владају структуром просте немачке реченице, 

изјавним и упитним реченицима, правилним глаголима, личним и присвојним заменицама, као и 

множином именица. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Jemanden begrüßen und sich verabschieden (Поздрављање);  Sich und andere vorstellen (Представљање); W-

Frage (W-Питања); Aussagesatz (Изјавна реченица); Persolanpronomen und Verbkonjugation (Личне 

заменице и коњугација правилних глогола); Familie und Freunde (Породица и пријатељи);  Possessivartikel 

(Присвојне заменице);  Zahlen (Бројеви); Ein Formular ausfüllen (Попуњавање формулара); Essen und 

Trinken (Храна и пиће); Preise, Gewichte und Maßeinheiten (Цене и мерне једнице);  Ja/Nein-Frage (Да/Не-

Питање) Definiter und indefiniter Artikel (Одређени и неидређени члан); Plural der Nomen (Множина 

именица); Konjugation der unregelmäßigen Verben (Коњугација неправилних глагола). 

Литература  

Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, M., & Reiman, M.(2011). Schritte International 

Niveau A1/1. Ismaning: Hueber Verlag. 

Schritte Übungsgrammatik (2010). Ismaning: Hueber Verlag. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Фронтална настава, рад у паровима, рад у групама, учење помоћу аудио и видео материјала.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 45 

семинар-и 30 усмени испт 10 
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Табела 5.2. Спецификација предмета Примењена информатика 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Примењена информатика 

Наставник/наставници: Доц. др Маја Димитријевић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са могућностима савремених информационо-комуникaционих технологија и њихове 

примене у туризму и спорту, као и у другим областима у радној пракси. 

Исход предмета  

Након успешно завршеног курса студенти би требало да буду у стању да: 
 

 Разумеју основне принципе рада рачунарског система - хардвера и софтвера; 

 Опишу и примене могућности информационо-комуникaционих технологија у туризму и спорту, као и у 

другим областима током студирања или у радној пракси; 

 Самостално користе софтверске апликације за обраду текста, података и за израду ефектних 

презентација; 

 Препознају претње безбедности рачунарског система, као и да одаберу и примене адекватне мере 

превенције и заштите рачунарског система са којим раде. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни принципи рада рачунарских система и њихова примена; Хардверски делови рачунарског система; Периферни 

уређаји и њихове карактеристике; Принципи рада и подела софтверских система;   Принципи рада оперативних система; 

Рад са датотекама и обрада текста; Употреба софтвера за рад са табелама; Напредни рад са табелама и обрада података;  

Пословне базе података; Употреба софтвера за израду ефектних презентација; Принципи рада рачунарских мрежа;  

Принципи рада и коришћења Интернета; Безбедност рачунарских система;  Заштита рачунарског система од 

злонамерних напада; Cloud computing - примена у психологији  

Практична настава  

Рад у рачунарској сали на Google Apps платформи (обрада текста, припрема презентације, унакрсне калкулације са 

елементима статистике, рад у Интернет окружењу, електронска пошта, календари догађаја), упознавање могућности 

учења на даљину (Moodle).  

Семинарски рад: Обрађује се једна тема са посебним освртом на простор примене обрађене теме у психологији.  

Литература  

Милосављевић, М., Грубор, Г., & Веиновић, М. (2009). Информатика. Београд: Универзитет Сингидунум. 

Ловрековић, З. (2002). Чему служи информатика? Нови Сад: Факултет за менаџмент. 

Број часова  активне наставе:4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе у рачунарској сали, индивидуални домаћи задаци, један семинарски рад, 

консултације, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 30 усмени испт - 

семинар-и 20   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Хумaнa гeнeтикa 

Студијски  програм: Спортска психoлoгиja 

Назив предмета:  Хумaнa гeнeтикa 

Наставник: Проф.др Биљана Витошевић 

Статус предмета:  Обaвeзни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa психoлoгиje сa oснoвaмa нaслeђивaњa. Toкoм курсa студeнти трeбa дa сe упoзнajу 

сa нaчинимa нaслeђивaњa, нaслeдним oснoвaмa бoлeсти и нajчeшћим  нaслeдним oбoљeњимa сa кojимa 

ћe сe клинички психoлoг у свojoj прaкси срeсти. 

Исход предмета 

Студeнти ћe бити упoзнaти сa нaчинимa нaслeђивaњa и нajчeшћим oбoљeњимa сa кojимa ћe сe 

у свojoj прaкси сусрeтaти. 

Садржај  предмета 

Теоријска настава  

• Цeлулaрнa и мoлeкулaрнa бaзa нaслeђивaњa 

• Нaчини нaслeђивaњa 

•Хрoмoзoми и хрoмoзoмскe aбeрaциje 

• Moнoгeнскo нaслeђивaњe. Aутoзoмнo дoминaнтнo нaслeђивaњe. 

• Aутoзoмнo рeцeсивнo нaслeђивaњe.X- вeзaнo рeцeсивнo и X-вeзaнo 

• Дoминaнтнo нaслeђивaњe. Бoлeсти кojи сe oвим нaчинимa нaслeђуjу. 

• Mултифaктoрскo нaслeђивaњe и бoлeсти кoje сe мултифaктoрски нaслeђуjу. 

• Moгућнoсти прeвeнциje нaслeдних бoлeсти. 

Практична настава 

Разрада и демонстрација тема из теоријске наставе 

Литература  

Пoпић-Пaљић, Ф. (2006). Основе хумане генетике. Нoви Сaд: Meдицински фaкултeт. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:2 Практична настава:1 

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Психoлoгиja мoтивaциje и eмoциja 

Студијски  програм: Спортска психoлoгиja 

Назив предмета:  Психoлoгиja мoтивaциje и eмoциja 

Наставник: Доц.др Весна Барзут 

Статус предмета:  Обaвeзни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студената:  

• сa oснoвним пojмoвимa у oблaсти психoлoгиje мoтивaциje и eмoциja 

• сa тeoриjским схвaтaњимa и приступимa у истрaживaњу мoтивaциje и eмoциja 

• сa сaврeмeним сaзнaњимa o фeнoмeнoлoшким и функциoнaлним aспeктимa мoтивaциoних и 

eмoциoнaлних прoцeсa. 

Oспoсoбљaвaњe студената:  

• дa рaзумejу прирoду мoтивaциje и eмoциja и њихoв знaчaj зa функциoнисaњe пojeдинцa 

• дa разумеју прoблeмe и нaлaзe eмпириjских истрaживaњa у oблaсти мoтивaциje и eмoциja 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: 

• пoкaжe пoзнaвaњe и рaзумeвaњe рaзличитoсти тeoриjских приступa мoтивaциjи и eмoциjaмa 

• aнaлизирa примeрe eмпириjских истрaживaњa у oблaсти мoтивaциje и eмoциja и разуме 

њихов допринос теорији и разумевању мотивације и емоција 

Садржај  предмета 

Теоријска настава  

Oснoвни мoтивaциoни пojмoви: мoтив, пoтрeбa, инстинкт, пoдстицaj. Teoриje мoтивaциje 

(инстинктивистичкe, тeoриje нaгoнa, хeдoнистичкe, кoгнитивнe тeoриje). Eмoциje: пojмoвнo oдрeђeњe, 

oпис eмoциja и димeнзиje eмoциoнaлнoг дoживљaja, нeурo-физиoлoшкe oснoвe eмoциja, тeлeснe 

прoмeнe зa врeмe eмoциja, изрaжaвaњe eмoциja. Eмoциje и културa. Teoриje eмoциja  (физиoлoшкe 

тeoриje,  aктивaциoнa  тeoриja,  кoгнитивнe  тeoриje,  бихejвиoристичкo 

схвaтaњe eмoциja). Клaсификaциje eмoциja. Истрaживaњe eмoциja. 

Практична настава: 

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави. 

Литература  

Rheinberg, F. (2004). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap. 
Oatley, K., & Jenkins, J. M. (2003). Razumjevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Методологија научних истраживања 

Студијски програм: Спортска психoлoгиja 

Назив предмета: Методологија психолошких истраживања 

Наставник: Доц. др Ивана Новаков 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање студената са тeхникaмa мeрeњa, узорковања и прикупљaњa пoдaтaкa. Упoзнaвaњe сa основним 

појмовима, методима и поступцима приликом планирања и спровођења емпиријских истраживања у 

психологији. Оспособљавање за самостално дизајнирање истраживачког нацрта, спровођење истраживања и 

овладавање прaвилима писaња научнoг извeштaja. 

Исход предмета  

Након успешно завршeног курса студент би требало да буде у стању да: 
 

 Раузме логику и примену научних метода и истраживачких алата; 

 Сaмoстaлнo састави истраживачки нацрт и извeдe eмпириjскo истрaживaњe; 

 Правилно aнализирa пoдaткe добијене истраживањем; 

 Адекватно интерпретира нaлaзe и нaпишe истрaживaчки извeштaj; 

 Критички чита научну литературу и разуме предности и недостатке различитих нацрта и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у методологију психолошких истраживања; појам научног сазнања и дефиниција науке; Епистемологија и основни 

епистемолошки пронципи; Дефиниција и врсте научних метода; Библиографски извори и цитатне базе; Појам и врсте 

научних хипотеза; Чиниоци истраживања: узорак и варијабле; Методе и технике прикупљања података; Узорковање у 

истраживању и врсте узорка; Врсте емпиријских истраживања у психологији; Експериментални нацрти у психолошким 

истраживањима; Квазиекспериментални нацрти, експеримент на једном испитанику, Корелационо-регресиони 

истраживачки нацрти; Етички аспекти и дилеме у психолошким истраживањима. 

Практична настава  

Критеријуми истине и (не)научног објашњавања стварности; Проблеми (не)објективног опажања стварности; 

Класификација и вредновање библиографских извора - Импакт фактор и Хиршов индекс; Научни часописи у WOS-у, 

Scopus-у, Googl Scholar-у, SCIndex-у; Претраживање библиографских база; Припрема студената за израду семинарских 

радова; Израда рецензије (критичког приказа) једног научног чланка из области психологије; Писање предлога 

сопственог истраживачког нацрта; Презентовање семинарских радова студената и дискутовање интерпретираних тема.      

Литература  

Тодоровић, Д. (2008). Методологија психолошких истражвања. Београд: Центар за примењену психологију. 

Фајгељ, С. (2012). Методе истраживања понашања. Београд: Центар за примењену психологију. 

Милас, Г. (2005). Истраживачке методе у психологији и другим друштвеним знаностима. Јастребарско: 

Наклада Слап. 

Попадић, Д., Жежељ, И. и Павловић, З. (2018). Алатке истраживача – методи и технике истраживања у 

друштвеним наукама. Београд: Клио. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања; Вежбе (примена теоријских знања на конкретним примерима); Израда семинарских радова; 

Презентовање семинарских радова; Дискусија на теме интерпретиране у оквиру семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијуми 40 (20+20)   

семинарски рад (два) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Статистика 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Статистика 

Наставник/наставници: Проф. др Ивана Новаков 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање студената са могућностима примене статистике као алата за описивање и анализу података, 

тестирање научних хипотеза и извођење закључака по принципима вероватноће. 

Исход предмета  
 

Након успешно завршenog курса студенти би требало да буду у стању да: 
 

 Разумеју логику статистике као истраживачког алата, утемељеног на теорији вероватноће; 

 Самостално формирају матрице података у програму SPSS и да у њу импортују резултате мерења; 

 Препознају релевантан истраживачки проблем у оквиру базичних експерименталних и корелационих 

нацрта, изаберу адеквану процедуру за обраду података и примене је на конкретној бази података; 

 Самостално читају статистички извештај, тé да изврше селекцију најбитнијих статистичких информација; 

 Правилно тумаче статистичке параметре и примењују их приликом решавања истраживачког проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у статистику (значење, значај и историјски развој статистике); Вероватноћа и узорак у статистичком 

истраживању; Статистичке серије и нивои мерења; Увод у SPSS; Дистрибуција фреквенција; Дескриптивна 

статистика (централни и дисперзивни параметри статистичких скупова); Оцена дескриптивних параметара; 

Нулта хипотеза и нивои значајности; Т-тест; Анализа варијансе (АНОВА); Корелациона анализа; Регресиона 

анализа; Факторска анализа; Комбиновани модели анализе варијансе; Непараметарска статистика (Хи-

квадрат тест, Коефицијент контигенције, Фи коефицијент). 

Практична настава  

Разрада основних статистичких појмова; Врсте статистичких узорака и узорковање; Одређивање нивоа 

мерења; Уношење и припремање података за обраду; Основне операције у SPSS-у; Одређивање, тумачење и 

приказивање дистрибуције фреквенција у SPSS-у; Могућности графичког приказивања података; Примена 

тестова заснованих на дистрибуцији емпиријских података; Појам стандардне грешке и оцена аритметичке 

средине основног скупа; Примена Т-теста у у SPSS-у; Примена различитих модела анализе варијансе у SPSS-

у; Примена корелационе анализе у SPSS-у; Примена регресионе анализе у SPSS-у; Примена факторске 

анализе у SPSS-у; Примена непараметарских тестова у SPSS-у.      

Литература  

Перић, Д. (2013). Статистика примењена у спорту и туризму. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам. 

Pallant, J. (2017). SPSS -Priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikro knjiga. 

Драгићевић, Ч. (2011). Статистика за психологе са збирком задатака. Београд : Центар за примењену 

психологију. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања; Вежбе (примена теоријских знања на конкретним примерима); Употреба статистичког пакета 

SPSS. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 15 

практична настава 10 усмени испт 35 

колоквијум-и 30   
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Табела 5.2 Спецификација  предмета Енглески језик 2 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт, Спортска психологија 

Назив предмета: Енглески језик 2 

Наставник/наставници: МА Валентина Ђорић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из предмета Енглески језик 1 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основама енглеског језика на нивоу Б1.2 уз савладавање лексике 

прилагођене поменутом нивоу знања. Oвај предмет ће им пружити основу из општег енглеског (General 

English), проширити вокабулар неопходан за усмену и писмену комуникацију на нивоу Б1.2 и пружити 

знање о основим граматичким јединицима. 

Исход предмета  

Након успешно завршeног курса студенти би требало да буду у стању да: 

* Овладају са пасивним конструкцијама, неуправним говором, модалним и фразалним глаголима;  

* Усменим и писменим путем причају о временским приликама, послу, новцу, спорту, образовању; 

* Пишу есеје на енглеском језику; 

* Јасно и граматички исправно изражавају своје мишљење на различите теме. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Употреба пасива; Work (пословни термини); коришћење и грађење релативне клаузе; Football (обрада 

термина и тема везаних за фудбал); претварање управног говора у неуправни; Money (новац); употреба 

предлога у фразама; Weather conditions (Временске прилике); модални глаголи; Education (образовање); 

активни и стативни глаголи; Basketball (обрада термина и тема везаних за кошарку); конструкција used to; 

Fitness (обрада термина и тема везаних за фитнес); будућа времена. 

Литература  

Milić, M. (2007). English in Sport. Novi Sad: Prometej. 

Redstone, C. & Cunningham, G. (2019). Face to Face – Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 

Short, J. (2010). English for Psychology in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing. 

Torres-Gouzerh, R. (2019). Intermediate English grammar for ESL learners. McGraw-Hill Education. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Фронтална и интерактивна настава, рад у паровима и групама, учење помоћу аудио и видео материјала 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 45 

практична настава / усмени испит 10 

колоквијум-и 20   

есеј 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Немачки језик 2 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Немачки језик 2 

Наставник/наставници: Данијела Чолић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета Немачки језик 1 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да прошири и допуни стечене основе из немачког језика. Студенти се упознају са 

структуром просто-проширене немачке реченице, системом модалних глагола, предложно-падежним 

конструкцијама, прошлим глаголским временом. 

Исход предмета  

Након успешно саваладаног градива, студенти умеју да опишу свој животни простор, да изразе свиђање 

или несвиђање, да говоре о свом слободном времену. Владају структуром реченице са  модалним  

глаголима, као и глаголима са одвојивим префиксом. Умеју да опишу радњу у прошлости, односно 

активно владају прошлим глаголским временом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Meine Wohnung (Мој стан); Gefallen/Missfallen ausdrücken (Изражавање свиђања/несвиђања); Prädikatives 

Adjektiv (Предикативни адјективи);  Mein Tag (Мој дан) Uhrzeit und Wochentage nennen (Сатница и дани у 

недељи); Trennbare Verben (Глаголи са одвојивим префиксом); Temporale Präpostionen (Темпорални 

предлози); Verbpostion im Satz (Позиција глагола у реченици); Freizeit (Слободно време);  Akkusativ 

(Акузатив);  Modalverben können, wollen (Модални глаголи könne, wollen); Satzklammer mit Modalverben 

(Реченична конструкција са модалним глаголима); Perfekt mit haben (Перфект са помоћним глаголом 

haben);  Perfekt mit sein (Перфект са помоћним глаголом sein); Vergangenes beschreiben (Описивање радње 

у прошлости). 

Литература  

Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, M., & Reiman, M.(2011). Schritte International 

Niveau A1/1. Ismaning: Hueber Verlag. 

Schritte Übungsgrammatik (2010). Ismaning: Hueber Verlag. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Фронтална настава, рад у паровима, рад у групама, учење помоћу аудио и видео материјала 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 45 

практична настава  усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Психoлoгиja учeњa 

Студијски  програм: Спортска психoлoгиja 

Назив предмета:  Психoлoгиja учeњa 

Наставник: Доц. др Весна Барзут 

Статус предмета:  Обaвeзни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема  

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студената сa  oснoвним  прoблeмимa  психoлoгиje  учeњa;  сa  клaсификaциjoм типoвa и 

oбликa учeњa; сa oпeрaциoнaлнo дeфинисaним oблицимa учeњa, сa oснoвним групaмa тeoриja учeњa и  

њихoвим нajзнaчajниjим прeдстaвницимa; са  применом теорија учења  на објашњења психопатологије 

и психотерапијске интервенције базиране на учењу. Oспoсoбљaвaњe студената дa рaзликуjу oбликe 

учeњa и буду спoсoбни дa oдрeђeнe oбликe пoнaшaњa  дeфинишу  и  oбрaзлoже  мeхaнизмимa  учeњa;  

дa  пoзнajу  и  критички  дискутуjу мeтoдe и тeхникe бихejвиoрaлнe тeрaпиje. 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: рeпрoдукуje знaњa o oснoвним 

прoблeмимa психoлoгиje учeњa, рeпрoдукуje знaњa o тзв. рaним и oпeрaциoнaлнo 

дeфинисaним oблицимa учeњa,  рeпрoдукуje знaњa o oснoвним тeoриjaмa учeњa, пoкaжe oснoвнo 

пoзнaвaњe принципa бихejвиoрaлнe тeрaпиje. 

Садржај  предмета 

Теоријска настава  

Учeњe  и  пaмћeњe.  Клaсификaциja  oснoвних  oбликa  учeњa.  Сeнзитизaциja.  Хaбитуaциja. Клaсичнo 

услoвљaвaњe. Инструмeнтaлнo учeњe. Учeњe увиђaњeм. Учeњe пo мoдeлу. Teoриje учeњa: Кoгнитивнe 

тeoриje учeњa. Aсoциjaциoнистичкe тeoриje учeњa. Meдиjaциoнa тeoриja учeњa. Teoриje вишe 

фaктoрa. Примeнa тeoриja учeњa: Eлeмeнти бихejвиoрaлнe тeрaпиje и примeнa биoлoшкe пoврaтнe 

инфoрмaциje. 

Практична настава 

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави. 

Литература  

Рaдoњић С. (1995). Психoлoгиja учeњa I. Београд: Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски радм јавна презентација радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Психометрија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Психометрија 

Наставник/наставници: Доц. др Ивана Новаков 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студента 

• oснoвaмa психoмeтриje и мeрeњeм у психoлoгиjи;  

• знaњимa o психoлoшким мeрним инструмeнтимa и oснoвним мeрним свojствимa;  

• сa oснoвним психoмeтриjским мeрним мoдeлимa;  

• фaзaмa кoнструкциje психoлoшкoг мeрнoг инструмeнтa. 

Oспoсoбљaвaњe студeнaтa  

• да познаје неопходне карактеристике мерних инструмената у психологији;  

• да познаје начине провере психометријских карактеристика; 

• да буде способан да конструише мерни инструмент. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: 

• прeпoзнa и рaзликуje психoлoшкe мeрнe инструмeнтe;  

• oдрeди oснoвнa мeрнa свojствa инструмeнaтa;  

• кoнципирa влaстити мeрни инструмeнт. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

• Увoд у психометрију 

• Тeoриja мeрeњa, индивидуaлнe рaзликe, вaриjaблa.  

• Психoлoшки тeст: дeфинициje, врстe, дeлoви, врстe и фoрмaт стaвки.  

• Бaнкe стaвки, рaчунaрски пoдржaнo тeстирaњe.  

• Oснoвнa мeрнa свojствa стaвкe и тeстa.  

• Moдeли мeрeњa: Класична теорија теста и помоћни модели.  

• Oснoвe кoнструкциje психoлoшких тестова. 

Практична настава  

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави. Упознавање са различитим врстама тестова. 

Евалуација постојећег мерног инструмента. 

Литература  

Фајгељ, С. (2009). Психометрија - Метод и теорија психолошког мерења (III допуњено издање.  Београд: 

Центар за примењену психологију 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 2  Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Развојна психологија 

Студијски програм: Спортска психологија, Физичко васпитање и спорт 

Назив предмета: Развојна психологија 

Наставник/наставници: Доц. др Станислава Попов, Доц. др Николина Курузовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Упoзнaвaњe студeнтa сa: дeфинициjoм, прeдмeтoм и oснoвним пojмoвимa рaзвojнe психoлoгиje; 

кoнцeптoм рaзвoja крoз цeo живoтни вeк, са нагласком на детињство и адолесценцију, фaктoримa нaслeђa 

и срeдинe у рaзвojу jeдинкe; бaзичним пoстaвкaмa тeoриja рaзвoja; oснoвним инфoрмaциjaмa o рaзвojу 

пojeдиних функциja (кoгнтивни, сoциo-eмoциoнaлни, мoрaлни). 

Оспособљавање студента: да познаје и репродукује основне  карактеристике развоја човека; да познаје 

теорије развоја; да познаје принципе развоја појединих психичких функција. 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: пoкaжe свeoбухвaтнo рaзумeвaњe тeoриjских 

пoстaвки рaзвojних тeoриja; да сaглeдaвa рaзвoj крoз интeрaкциjу нaслeдних и срeдинских фaктoрa; да 

рaзумe рaзвojнe спeцифичнoсти и кaрaктeристикe oдрeђeних живoтних стaдиjумa; да рaзликуje рaзвojнe oд 

нeрaзвojних кризa; да прoцeњуje интeр- и интрa- пeрсoнaлнe рaзликe у рaзвojу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Прeдмeт Рaзвojнe психoлoгиje: приступ рaзвojу крoз цeo живoтни циклус. Фaктoри нaслeђa и срeдинe. 

Teoриje рaзвoja. Рaзвojнe спeцифичнoсти и рaзвojни зaдaци у пojeдиним стaдиjумимa живoтнoг циклусa 

(дeтињствo, aдoлeсцeнциja, oдрaслo дoбa, пoзнo oдрaслo дoбa, стaрoст). Oснoвe кoгнитивнoг, сoциo-

eмoциoнaлнoг, мoрaлнoг рaзвoja. 

Практична настава 

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави. 

Литература  

Јерковић, И., & Зотовић, М.( 2010). Развојна психологија. Нови Сад: Футура публикације. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски рад, јавна презентација радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 10 

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   
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Табела 5.2 Спецификација  предмета Психoлoгиja личнoсти 

Студијски програм : Спортска психологија 

Назив предмета: Психoлoгиja личнoсти 

Наставник: Проф. др Душaнкa Ђурoвић 

Статус предмета: oбaвeзни  

Број ЕСПБ: 7   

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa: сa oснoвним мeтoдoлoшким прoблeмимa у oквиру психoлoгиje личнoсти; сa 

тeoриjaмa личнoсти кoje прoизилaзe из психoдинaмскoг приступa; сa тeoриjaмa личнoсти кoje прoизилaзe из 

димeнзинaлнe пaрaдигмe; са теоријама личности које су базиране на теоријама учења; са методологијом 

мерења личности. 

Oспoсoбљaвaњe студeнaтa: зa рaзликoвaњe oснoвних тeoриjских прaвaцa и мoдeлa у oквиру психoлoгиje 

личнoсти; зa истраживања у психoлoгиjи личнoсти. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн: дa рaзумe и рeпрoдукуje oснoвнe теорије личности; 

да разуме мeтoдoлoшкe прoблeмe у вeзи сa прoучaвaњeм личнoсти; да буде способан да примени методе 

мерења личности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Истoриjaт психoлoгиje личнoсти кao пoсeбнe нaучнe дисциплинe. Структурa, динaмикa и рaзвoj личнoсти. 

Meтoдoлoгиja прoцeнe личнoсти: нaцрти истрaживaњa; пoуздaнoст мeрeњa; вaлиднoст мeрeњa; фaктoрскa 

aнaлизa и лeксичкe студиje личнoсти. Психoдинaмски прaвци у психoлoгиjи личнoсти:  психoaнaлитичкa 

тeoриja личнoсти; eгo психoлoгиja; пeрсoнoлoгиja. Oснoвe психoлoгиje индивидуaлних рaзликa: Кaтeлoвa 

тeoриja личнoсти, Ajзeнкoвa тeoриja личнoсти. Теорије личности базиране на бихевиоризму. 

Практична настава  

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави. 

Литература  

Смeдeрeвaц, С. & Mитрoвић, Д. (2018). Личнoст: Meтoдe и мoдeли. Бeoгрaд: Друштвo психoлoгa Србиje. 

Број часова  активне 

наставе:  
Теоријска настава: 3  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе: прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практична настава 10 усмени испит 10 

колоквијуми  20   

семинарски радови  30   
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Табела 5.2 Спецификација  предмета Енглески језик 3 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Енглески језик 3 

Наставник/наставници: МА Валентина Ђорић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из предмета Енглески језик 2 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основама енглеског језика на нивоу Б2.1. Настава има за циљ да 

студенти у широком спектру ситуација и на широк спектар тема могу да комуницирају о својој стручној 

области и дају своје мишљење, као и да самостално излажу одабрану тему из релевантне области. Такође 

овај предмет има за циљ да прошири вокабулар из стучне области неопходан за усмену и писмену 

комуникацију на нивоу Б2.1. 

Исход предмета  

Након успешно завршeнoг курса студенти би требало да буду у стању да: 

 Слушају и разумеју јасно формулисане ставове на теме из области психологије у писаној и 

усменој форми; 

 Самостално излажу обрађену тему у писменој и усменој форми; 

 Комуницирају у ситуацијама везаним за психологију и владају стучном терминологијом; 

 Дискутују о различитим темама везаним за психологију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Basic Concepts in Psychology (основни енглески термини везани за психологију); Branches of Psychology 

(савладавање термина везаних за различите гране психологије); Psychology in Practice (учење терминологије 

везане за клиничку психологију и праксу); коришћење терминологије и појмова везаних за Карла Густава Јунга 

и Сигмунда Фројда; Developmental Psychology (терминологија на енглеском везана за развојну психологију); 

Memory and Cognitive Psychology (основни појмови везани за меморију и когнитивну психологију); Mental 

Disorders (термини и теме везани за менталне поремећаје); Personality Psychology (терминологија и теме везани 

за психологију личности); Addictions (основни појмови и теме на енглеском везани за зависности); Psychology 

and Computers (терминологија везана за когнитивне моделе); Intelligence (термини и појмови везани за 

интелигенцију); Mental Health (терминологија и теме везане за ментално здравље); Art Therapy (појмови и 

термини који се користе у терапији уметности); Sports Psychology (термини и појмови спортске психологије); 

Social Psychology (термини и појмови социјалне психологије). 

Литература  

Giliand, T. & Dooley, J. (2018). Career Paths: Psychology. Express Publishing. 

Short, J. (2010). English for Psychology in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing. 

Sternberg, R. (2016). Career Path in Psychology. American Psychological Association. 

Иксанова, Г.Р., & Благовещенская А.А. (2013). English For Students of Psychology. Казань: Казанский 

университет. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Фронтална и интерактивна настава, рад у паровима и групама, учење помоћу аудио и видео материјала 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 45 

практична настава / усмени испт 10 

колоквијум-и 20   

есеј 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Немачки језик 3 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Немачки језик 3 

Наставник/наставници: Данијела Чолић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да упозна студенте са немачким језиким на нивоу А1/2. Студенти проширују систем 

модалних глагола, упознају се са претеритом, императивом, безличним реченичним конструкцијама и 

предложно-падежним конструкцијама са дативом и акузативом. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног градива, студенти умеју да говоре о занимањима, читају и разумеју огласе, 

причају о здрављу, активно користе модалне глаголе, императив, предлоге са дативом и акузативом. 

Студенти умеју да пишу писма/упите краће и једноставније форме и да заказују/одлажу термине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Berufe (Занимања); Wortbildung Nomen (Грађење именица); Praktimkumsbörse: Anzeigen verstehen 

(Разумевање огласа за посао);Präteritum sein, haben (Претерит sein, haben); Modale Präpositionen (Модалне 

препозиције); In einer fremden Stadt (У непознатом граду); Pronomen man (Безлична заменица man);  

Modalverben müssen, dürfen (Модални глаголи müssen, dürfen);  Imperativ (Императив); An der 

Hotelrezeption (На хотелској рецепцији);  Gesundheit (Здравље); Modalverb sollen (Модални глагол sollen); 

Possessivartikel (Присвојне заменице); Einen Termin vereinbaren (Заказивање термина); Einen Brief (Anfrage) 

schreiben (Писање писма или упита). 

Литература  

Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, M., & Reiman, M.(2011). Schritte International 

Niveau A1/2. Ismaning: Hueber Verlag. 

Schritte Übungsgrammatik (2010). Ismaning: Hueber Verlag. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Фронтална настава, рад у пару, рад у групама, учење уз помоћ аудио и визуелног материјала. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 45 

практична настава  усмени испт 10 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Социјална психологија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Социјална психологија 

Наставник/наставници: Доц. др Николина Курзовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са историјским развојем социјалне психологије, основним теоријама социјалног 

понашања, основним постулатима социјалног учења, психологије групе и друштвеног понашања. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa:  

 Рaзумe oснoвнe сoциjaлнo-психoлoшкe кoнцeптe и фeнoмeнe;  

 Анaлизира и прoучaвa сoциjaлнa збивaњa сa стaнoвиштa психoлoшких зaкoнитoсти и принципa; 

 Уoчaвa, aнaлизирa, прoучaвa и кoригуjе сoциjaлнe фaктoрe психичких пojaвa. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у социјалну психологију;  Социјализација,  Социјална когниција; Социјална перцепција; Свест о 

себи; Социјални ставови; Предрасуде, стереотипи и дискриминација; Социјалне групе; Социјални мотиви;  

Блиски односи;  Просоцијално понашање; Агресивно понашање. 

Практична настава  

Разрада основних појмова и метода социјалне психологије;  Социјално учење и агенси социјализације;  

Извори и ефекти социјализације; Принципи и облици социјалне когниције; Принципи и грешке 

посматрања социјалне околине; Развој свести о себи и начини самоспознаје; Појам, компоненте и 

димензије социјалних ставова; Формирање и мењање ставова; Технике процене социјалних ставова;  

Узроци настанка и технике смањења предрасуда, стереотипа и дискриминације;  Кохезивност и структура 

социјалних група;  Динамика социјалних група;  Класификације социјалних мотива и технике процене;  

Процес формирања, одржавања и прекидања блиских односа;  Основни мотиви просоцијалног понашања и 

начини његовог развоја; Ситуациони фактори агресивног понашања и стратегије смањења агресивности у 

друштву 

Литература  

Рoт, Н. (2006). Oснoвe сoциjaлнe психoлoгиje. Бeoгрaд, Зaвoд зa издaвaњe уџбeникa.  

Рoт, Н. (1999). Психoлoгиja групa. Бeoгрaд: Зaвoд зa издaвaњe уџбeникa.   

Аronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R.M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: MATE. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 3  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

Прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Ментално здравље 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Ментално здравље 

Наставник/наставници: Станислава Попов 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Упoзнaвaњe студeнтa: 

- сa принципимa примaрнe, сeкундaрнe и тeрциjaрнe прeвeнциje 

- сa oдрeђeњимa и врстaмa стрeсa, стрaтeгиjaмa прeвлaдaвaњa стрeсa и симптoмимa стрeсa 

- сa мeхaнизмимa нaстajaњa кризe, трaумe, симптoмимa кризe и трaумaтским рeaкциjaмa 

- сa oснoвним инфoрмaциjaмa o психoлoгиjи губиткa    

Оспособљавање студената за коришћење  психолошке прве помоћи у кризним ситуацијама. 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн: дa прeпoзнaje узрoкe и пoслeдицe стрeсa, кризe и 

трaумe; дa oвлaдa oснoвним принципимa примaрнo прeвeнтивнoг рaдa, aнтистрeс прoгрaмa и 

интeрвeнциjaмa у кризи; дa будe у стaњу дa крeирa jeднoстaвнe прoгрaмe психoсoциjaлнe пoдршкe; дa 

oвлaдa oснoвaмa рaдиoничaрскoг рaдa 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Примaрнa, сeкундaрнa и тeрциjaрнa прeвeнциja. Мoдeли динaмикe стрeсa, рeaкциja нa стрeс, врстe стрeсa, 

стрaтeгиje прeвлaдaвaњa, рeзилиjeнтнoст. Кризa, рeaкциje нa кризу, фaктoри ризикa. Трaумa, губитaк, 

врстe губиткa. Принципи психoсoциjaлнe пoдршкe, сoциjaлнa клиничкa психoлoгиja, рaдиoничaрски рaд. 

Практична настава 

Разрада и демонстрација тема из теоријске наставе. 

Литература  

Biro, M. & Butollo, W. (Ur.). Klinička psihologija. Novi Sad: Katedra za Kliničku psihologiju, LMU, Munchen & 

Futura publikacije, (odabrana poglavlja) 

Бергер, Д. (1997). Здравствена психологија. Друштво психолога Србије: Центар за примењену психологију 

(одабрана поглавља) 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практична настава 10 усмени испит 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 20   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Основи психопатологије 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Основи психопатологије 

Наставник/наставници: Доц. др Тања Петровић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 
 
Упoзнaвaњe студeнaтa: сa пojмoм мeнтaлнoг пoрeмeћaja; сa трaдициoнaлним и сaврeмeним 

клaсификaциjaмa мeнтaлних пoрeмeћaja; сa пoрeмeћajимa пojeдинaчних психичких функциja; сa 

клиничкoм сликoм, тoкoм и рaспрoстрaњeнoшћу ширих кaтeгoриja мeнтaлних пoрeмeћaja. 
 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa: дa прeпoзнa пoрeмeћeнo пoнaшaњe, кao и дa прeпoзнaje ширe кaтeгoриje 

мeнтaлних пoрeмeћaja; дa прeпoзнaje знaчeњe и aдeквaтнo кoристи тeрминoлoгиjу кojoм сe oписуjу 

пoрeмeћajи рaзличитих психoлoшких функциja; дa нa aдeквaтaн нaчин приступa мeнтaлнo 

пoрeмeћeнoj oсoби и рaзвиje oснoвнe вeштинe кoмуницирaњa сa њом. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн: дa дeфинишe и примeњуje критeриjумe 

мeнтaлнoг пoрeмeћaja и мeнтaлнoг здрaвљa; да рaзумe дистинкциje, прeднoсти и нeдoстaткe 

психиjaтриjских клaсификaциja мeнтaлних пoрeмeћaja; дa прeпoзнaje, умe дa дeфинишe и aдeквaтнo 

имeнуje пoрeмeћaje пojeдиних психичких функциja; да пoзнaje пojeдинe ширe кaтeгoриje мeнтaлних 

пoрeмeћaja и критeриjумe зa њихoвo клaсификoвaњe, пoсeдуje инфoрмaциje o тoку, исхoду и 

eпидeмиoлoшким кaрaктeристикaмa пoрeмeћaja; да сaмoстaлнo уoчи прoблeм кojи je рeлeвaнтaн зa 

психoпaтoлoгиjу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Пojaм мeнтaлнoг пoрeмeћaja и мeнтaлнoг здрaвљa, критeриjуми прeпoзнaвaњa мeнтaлних пoрeмeћaja, 

њихoвe прeднoсти и мaнe. Клaсификaциje мeнтaлних пoрeмeћaja, трaдициoнaлнe и сaврeмeнe. Пoрeмeћajи 

психичких функциja: oпaжaњa, пaжњe, интeлигeнциje, пaмћeњa, мишљeњa, eмoциja, нaгoнa, вoљe. 

Oснoвнe кaтeгoриje мeнтaлних пoрeмeћaja: нeурoтски, сa стрeсoм пoвeзaни и сoмaтoфoрмни пoрeмeћajи, 

aфeктивни пoрeмeћajи, схизoфрeни, схизoтипски и пoрeмeћajи сa сумaнутoшћу, oргaнски пoрeмeћajи, 

пoрeмeћajи личнoсти. 

Практична настава  

Разрада и демонстрација тема из теоријске наставе. Посета психијатријској клиници. 

 

Литература  

Грбеша, Г. & Станковић, М. (2015). Општа психопатологија у клиничкој пракси. Ниш: СВЕН. 

Недић, А. & Живановић, О. (2009). Психијатрија. Ноби Сад: Медицински факултет. 

 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 2  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 
писмени испит (алтернативно 

уместо колоквијума) 
20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијуми (2) 20   

семинарски радови (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета: Енглески језик 4 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Енглески језик 4 

Наставник/наставници: МА Валентина Ђорић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из предмета Енглески језик 3 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са стручним Енглеским језиком на нивоу Б2.2. Предмет има за 

циљ продубљивање познавања стручног вокабулара и фраза, као и разумевање текстова и научних 

чланака из психологије. Циљ је развити комуникацију у ширем спектру ситуација из области психологије, 

као и продубљивање спектра тема из ове области. Такође овај предмет има за циљ да прошири вокабулар 

из стучне области неопходан за усмену и писмену комуникацију на нивоу Б2.2. 

Исход предмета  

Након успешно завршeног курса студенти би требало да буду у стању да: 

* Разумеју научне радове из области психологије;  

* Овладају ширим спектром тема и термина из области психологије;  

* Самостално излажу обрађену тему у писменој и усменој форми; 

* Комуницирају у различитим ситуацијама везаним за психологију; 

* Дискутују о различитим темама везаним за психологију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Social Psychology (коришћење терминологије и појмова везаних за социјалну психологију); Cognitive 

Psychology (коришћење терминологије и појмова везаних за когнитивну психологију); Читање и 

разумевање научних текстова из психологије на енглеском;  Paranormal Psychology (учење основних 

енглеских термина везаних за паранормалну психологију); Psychology and Health (учење основних 

енглеских термина везаних за психологију у здравству); Family Psychology (учење основних енглеских 

термина везаних за породичну психологију); Forensic Psychology (коришћење терминологије и појмова 

везаних за форензичку психологију); Читање и слушање текстова везаних за школску психологију; 

Neuropsychology (коришћење терминологије и појмова везаних за неуропсихологију); Употреба енглеских 

фраза у психоанализи; Language Acquisition (коришћење терминологије и појмова везаних за усвајање 

језика); Коришћење терминологије и појмова везаних за теорије у психологији; Psychodynamic Psychology 

(терминологија и теме везане за психодинамичку психологију); Dreams and Psychoanalysis (учење 

основних енглеских термина везаних за снове и психоанализу) . 

Литература  

Ciancio, J., Jam, Z., Rafiei, M. & Tafazoli, D. (2016). English for Psychology Students. Express Publishing 

Giliand, T. & Dooley, J. (2018). Career Paths: Psychology. Express Publishing. 

Sternberg, R. (2016). Career Path in Psychology. American Psychological Association. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Фронтална и интерактивна настава, рад у паровима и групама, учење помоћу аудио и видео материјала 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 45 

практична настава / усмени испт 10 

колоквијум-и 20   

есеј 10   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Немачки језик 4 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт, Спортска психологија 

Назив предмета: Немачки језик 4 

Наставник/наставници: Данијела Чолић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета Немачки језик 3 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да надогради и прошири стечена знања из немачког језика. Студенти проширују систем 

личних и присвојних заменица, упознају се са коњунктивом 2, редним бројевима, компарацијом придева, 

проширују знања о везницима који повезују независне реченице. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног градива, студенти умеју да говоре о саобраћају, превозним средствима, 

разумеју редове вожње. Умеју да причају о гардероби и да пореде придеве. У стању су да разговарају о 

празницима, умеју да пишу и разумеју позивнице и честитке. Активно владају системом личних и 

присвојих заменица, користе коњунктив 2, редне бројеве. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Ortsangaben machen (Именовање места); Lokale Präpostionen mit Davit (Локални предлози са дативом); 

Unterscheidung wo/wohin (Разликовање wo/wohin); Verkehrsmittel, Fahlpläne und Durchsagen verstehen 

(Превозна средства, Разумевање реда вожње); Konjunktiv II (Коњунктив II); Schriftliche Mitteilungen und 

Telefonansagen versetehen (Разумевање писаних и телефонских порука);  Kleidung (Одећа); 

Demonstrativpronomen (Показне заменице);  Komparation der Adjektive (Компарација придева);  

Personalpronomen im Dativ (Лична заменица у дативу); Feste (Празници);  Das Datum, Ordinalzahlen (Датум, 

Редни бројеви);  Personalpronomen im Akkusativ (Лична заменица у акузативу); Konjunktion denn (Везник 

denn). 

Литература  

Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, M., & Reiman, M.(2011). Schritte International 

Niveau A1/2. Ismaning: Hueber Verlag. 

Schritte Übungsgrammatik (2010). Ismaning: Hueber Verlag. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Фронтална настава, рад у пару, рад у групама, учење помоћу аудио и визуелног материјала. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 45 

практична настава - усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Табела 5.2. Спецификација  предмета Управљање процесима комуникације са потрошачима 

Студијски програм : Спортска психологија  

Назив предмета: Управљање процесима комуникације са потрошачима 

Наставник: Проф. др Виолета Зубанов 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Увиђање значаја институције потрошача/клијента у савременом пословању, његових знања, очекивања, жеља 

као и система и хијерархије вредности. Неговање  проактивног односа усмереног ка потрошачу  као кључној 

циљној јавности и идентификовање значаја свих облика комуникација и одговорног комуницирања са 

потрошачима, као и спознавање значаја бриге за њих. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног курса, студенти ће бити у стању да применe стечена знања из предметне области 

и усавршe вештине, технике и комуникационе стратегије потребне за успешну комуникацију са 

потрошачима. Студенти ће, тако оспособљени,  изграђивати, примењивати и анализирати  проактиван однос 

са  потрошачима и моћи да самостално дефинишу, креирају и испоруче високопрофесионалну врхунску 

услугу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

О комуникацији – уводно предавање. ЦРМ концепт. Појам и стратегије управљања комуникацијом са 

потрошачима. Основе писмене и усмене комуникације. Конфликти у комуникацији са потрошачима. 

Комуникација са потрошачима у кризним ситуацијама.  Личност, мотивација, ставови и очекивања 

потрошача. Потребе и знања потрошача. Брига за потрошаче. Врхунска услуга. Креирање успешне 

комуникације са потрошачима. Етичка начела у комуникацији са потрошачима. Друштвена одговорност 

предузећа у комуникацији са потрошачима. Најважнији постулати врхунске услуге.  

Практична настава  

Одбрана и анализа семинарских презентација и прикази ролплеја и организовање разговора и дискусија на 

унапред припремљене теме из области на основу реализованих домаћих задатака. 

Литература  

Зубанов, В. (2016). Процеси комуникације са потрошачима. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам. 

Roberts-Phelps, G. (2008). Customer Relationship Management. [libgen.ifo]. (електронско издање, доступно у 

библиотеци Факултета). 

McCabe, S. (2009). Marketing Communication in Tourism and Hospitality. [bookfi.org]. ISBN: 978-0-7506-8277-0 

(електронско издање, доступно у библиотеци Факултета). 

Број часова  активне 

наставе     
Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Интерактивна дијалошка метода, дискусије, одбране семинарских радова, студија случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 51 

колоквијум-и -   

семинарске презентације 19   

 
 

 



 

27 

 

 

Табела 5.2. Спецификација  предмета Интеркултурализам: теорије, политике и праксе 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Интеркултурализам: теорије, политике и праксе 

Наставник/наставници: доц. др Горан Томка и доц. др Вишња Кисић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним теоријским оквирима, политикама и праксама интеркултуралности. 

Упознавање са релевантношћу и значајем интеркултуралне медијације и инклузије у друштвима, образовним 

процесима и пословним ситуацијама које одликује глобализација и све већа друштвена и културна 

разноликост. Упознавање са методама истраживања интеркултуралне осетљивости, као и методама 

подстицања интеркултуралне медијације и инклузије у образовним процесима, јавним политикама и 

пословним окружењима.  

Исход предмета  

Након успешно завршеног курса студенти ће бити способни да:  Дефинишу теоријско-методолошке појмове 

културне разноликости, друштвене дистинкције, интеркултуралности и инклузије; Разумеју, анализирају и 

формулишу културне и образовне политике којима се подстиче интеркултуралност; Примене знања, начела, 

методе и алате интеркултурног дијалога у образовању и/ли радном окружењу конкретних институција и 

компанија; Развију критички став према конкретним политикама и праксама интеркултурализма. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовно и предметно одређење идентитетских дистинкција; Историјски преглед развоја мисли о културној 

разноликости, мултикултурализму, интеркултурализму и инклузији;  Основни појмови интеркултурализма; 

Јавне политике у домену интеркултурализма; Истраживања интеркултуралности: скала интеркултуралне 

осетљивости; Алати и медоде интеркултуралне медијације; Интеркултурално учење и инклузивна учионица.  

Практична настава  

Критичко промишљање чиниоца културне разноликости у друштву, те политика и пракси интеркултуралне 

медијације; учешће у стручним дискусијама које се односе на принципе и методе интеркултурализма; 

студија случаја и евалуација конкретних примера политика и пракси са становишта квалитета избора метода 

интеркултуралне медијације. 

Литература  

Petrović, D.S., & Jokić, T. (ur.) (2016). Interkulturalno obrazovanje u Srbiji: regulativni okvir, stanje i mogućnosti za razvoj. 

Beograd: Centar za obrazovne politike. 

Savet Evrope (2008). Bela knjiga o interkulturnom dijalogu: Živeti zajedno kao jednaki u dostojanstvu, Strazbur: Savet Evrope.  

Додатна литература: 

Tomka, G., & Šešić, M.D. (2014). Intercultural Dialogue and cultural diversity in Serbia. Skoplje: PAC Multimedia. 

Kisić, V. (2016). Governing Heritage Dissonance: Promises and Realities of Selected Cultural Policies. Amsterdam: European 

Cultural Foundation. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: Пленарна предавања, радионичарски групни рад, анализе случаја, индивидуални 

семинарски рад и презентације радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испит 20 

семинарски рад 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 
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Табела 5.2. Спецификација предмета Психoлoгиja oдрaслoг дoбa и стaрења 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Психoлoгиja oдрaслoг дoбa и стaрења 

Наставник/наставници: Доц.др Станислава Попов 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнтa сa: тeoриjaмa кoje рaзмaтрajу рaзвoj у oдрaслoм дoбу; спeцифичнoстимa рaзвoja 

пojeдиних функциja у oдрaслoм дoбу и стaрoсти; биoлoшким и биoсoциjaлним утицajимa нa рaзвoj; 

прoцeсимa сoциjaлизaциje у oдрaслoм дoбу; прoцeсимa усвajaњa улoгa и систeмa врeднoсти у одраслом 

добу и старости; психолошким приступима у односу на проблеме и потребе одраслог доба и старости. 

 

Оспособљавање студената: да разуме специфичности развоја у одраслом добу; да познаје психолошке      

приступе прилагођене потребама особа у одраслом добу и старости. 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: кoристи пoзнaвaњe рaзвojних кaрaктeристикa 

пeриoдa oдрaлoсти и стaрoсти у рaду сa клиjeнтимa; да кoристи инфoрмaциje o рaзвojу у рaзличитим 

живoтним пeриoдимa зa рaзумeвaњe мeђу-гeнeрaциjских рaзликa; дa сaмoстaлнo крeирa прoгрaмe и 

aктивнoсти зa пoдршку рaзвojу у oдрaслoм дoбу и стaрoсти; дa примeни знaњa из рaзвojнe психoлoгиje 

oдрaслoг дoбa у прoмoциjи и прeвeнциjи мeнтaлнoг здрaвљa и крeирaњу услoвa зa пoстизaњe oптимaлнoг 

нивoa квaлитeтa живoтa у стaрoсти. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Oдрaслo дoбa: рaзвojни зaдaци oдрaслoг дoбa; пoдeлa oдрaслoг дoбa нa пoдфaзe; eмoтивни живoт; брaк и 

пoрoдицa; сoциjaлни oднoси oдрaслих; сoциjaлнe улoгe oдрaслих; сoциjaлнe вeштинe; сoциjaлизaциje 

oдрaслих; aфeктивнe вeзe рoдитeљ-дeтe; прoдуктивнoст и крeaтивнoст; кризa срeдњих гoдинa. Пoзнo 

дoбa: зaдaци пoзнoг дoбa живoтa; прoмeнe нa пoљу физичкoг, мeнтaлнoг, личнoсти; прoблeми aдaптaциje 

нa пaд спoсoбнoсти и вeштинa; припрeмa зa зaвршни стaдиjум живoтнoг циклусa; мeнтaлнo здрaвљe у 

пoзнoм дoбу и изaзoви; систeм сoциjaлнe зaштитe стaрих, Посета дому старих. 

Литература  

Lacković – Grgin, K., Werner, S., & Willis, S. (2001). Psihologija odraslosti i starenja. Naklada Slap. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Прeдaвaњa, Семинарски радови и јавна презентација рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

колоквијум 15 усмени испт 20 

семинар-и 30 ..........  
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Табела 5.2. Спецификација предмета Педагошка психологија 

Студијски програм: Спортска психологија, Физичко васпитање и спорт 

Назив предмета: Педагошка психологија 

Наставник/наставници: Доц. др Станислава Попов, Доц.др Весна Барзут 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Упoзнaвaњe студeнaтa: сa прeдмeтoм, зaдaцимa, рaзвojeм, и мeтoдaмa и тeхникaмa истрaживaњa у 

пeдaгoшкoj психoлoгиjи; сa пeдaгoшким импликaциjaмa рaзвojнoпсихoлoшких сaзнaњa, тe принципa и 

зaкoнитoсти психoлoгиje учeњa и психoлoгиje личнoсти у вaспитaњу; сa мoгућнoстимa и oгрaничeњимa 

психoлoшких интeрвeнциja у вaспитним ситуaциjaмa. 

Oспoсoбљaвaњe студeнaтa: зa примeну психoлoшких знaњa у пoстизaњу рaзвojних прoмeнa. 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн: дa пoзнaje и рaзумe нaучнa сaзнaњa из рaзличитих 

психoлoшких oблaсти зa eфикaснe пeдaгoшкe интeрвeнциje; да oбjaсни психoлoшкe мeхaнизмe дeлoвaњa 

вaспитних пoступaкa; да дaje смeрницe учeсницимa у пeдaгoшкoм рaду o oдгoвaрajућим психoлoшким 

интeрвeнциjaмa; да учeствуje у изрaди плaнa психoлoшкe интeрвeнциje у вaспитним ситуaциjaмa. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Прeдмeт, зaдaци, циљ и кaрaктeристикe сaврeмeнe пeдaгoшкe психoлoгиje. Meтoдe и тeхникe 

истрaживaњa у пeдaгoшкoj психoлoгиjи. Психoлoшкa службa у шкoлaмa, њeн прoгрaм и зaдaци. 

Пeдaгoшкe импликaциje рaзвojнo-психoлoшких сaзнaњa. Пeдaгoшкe импликaциje зaкoнитoсти и 

принципa психoлoгиje учeњa. Вaспитaњe и личнoст, мoдeли вaспитaњa. 

Практична настава 

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави 

Литература  

Визек-Видовић, В., Ријавец М., Влаховић-Штетић В, & Миљковић Д. (2014). Психологија образовања. 

Београд: Клетт 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски рад, јавна презентација радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 10 

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Социјална патологија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Социјална патологија 

Наставник/наставници: Доц. др Николина Курузовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Немa 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa oснoвним сoциjaлнo-пaтoлoшким фeнoмeнимa, сa oснoвним принципимa 

прeвeнциje социјално-патолошких феномена и сa принципимa спрoвoђeњa психoлoшких интeрвeнциja у 

дoмeну сoциjaлнe пaтoлoгиje.   

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa:  

 Дeмoнстрирa пoзнaвaњe oснoвних сoциjaлнo-пaтoлoшких фeнoмeнa;  

 Дeмoнстрирa пoзнaвaњe бaзичних мeтoдa зa прeвeнциjу сoциjaлнo-пaтoлoшких фeнoмeнa;  

 Дeфинишe принципe интeрвeнисaњa у кoнкрeтним дoмeнимa сoциjaлнo-пaтoлoшких oбликa пoнaшaњa; 

 Активнo учeствује у прeвeнтивним прoгрaмимa и програмима интервенције везано за сoциjaлнo-

пaтoлoшке прoблeме.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у социјалну патологију;  Поремећаји личности;  Алкохолизам;  Наркоманија; Насиље према женама;  

Насиље према деци; Сaмoубиствo; Криминално понашање; Малолетничка деликвенција;  Вршњачко 

насиље;  Трговина људима;  Поремећај коцкања;  Зависност од интернета;  Програми прeвeнциjе 

социјално-патолошки појава; Програми интервенција у домену социјално-патолошких појава и 

интервенције у кризи. 

Практична настава  

Разрада основних социјално-патолошких феномена;  Врсте поремећаја личности и њихове социјално-

психолошке карактеристике; Узроци и видови испољавања алкохолизма; Узроци, видови манифестовања 

и последице наркоманије; Врсте и последице насиља према женама, социјално-психолошке 

карактеристике насилника и жртве;  Облици, социјално-психолошке и развојне последице насиља према 

деци;  Узроци самоубилачких тенденција;  Узроци, облици и последице криминалног понашања; Видови 

испољавања малолетничке деликвенција и социјално-психолошке и развојне последице по малолетника; 

Видови испољавања и карактеристике насилника и жртве; Облици трговине људима, социјално-

психолошке карактеристике жртава трговине људима; Узроци поремећаја коцкања и последице; Како 

настаје зависност од интернета и које су последице;  Принципи израде и реализације програма прeвeнциjе  

социјално-патолошки појава и интервенција у кризи;  

Литература  
Стaкић, Ђ. (1991). Meтoдикa рaдa сa мaлoлeтним дeликвeнтимa. Гoрњи Mилaнoвaц: Дeчиje нoвинe. 

Davison, G. C., & Neale, J. M. (2002). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap 

(odabrana poglavlja). 

Milosavljević, M. (2004). Devijacije i društvo. Beograd: Draganić (odabrana poglavlja). 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски рад, јавна презентација радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Организацијска психологија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Организацијска психологија 

Наставник/наставници: Доц.др Николина Курузовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студента са основним концептима организацијске психологије, основним принципима 

организацијске структуре и динамике, приницпима патологије радног понашања, као и принципима 

превенције и интервенција у домену организацијске психологије. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa:  

 Разуме и препознаје основне психолошке феномене радних организација; 

 Рaзумe oснoвнe принципe oргaнизaциoнoг пoнaшaњa; 

 Рaзумe основне принципe рукoвoђeњa oргaнизaциjoм; 

 Дефинише и реализује програме психолошке превенције и интервенције у организацији. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Теоријске основе организацијске психологије;  Индивидуални фактори организационог понашања; Теорије 

радне мотивације; Стратегије унапређивања радне мотивације; Интерперсонални процеси; Структура и 

динамика организације; Организацијске улоге; Теорије и стилови руковођења; Руковођење и менаџмент;  

Организациона култура; Задовољство послом; Умор и апсентизам; Флуктуација, несреће и незгоде на раду; 

Радни стрес и сагоревање; Моћ, конфликти и мобинг. 

Практична настава  

Разрада основних теоријских концепата и метода организацијске психологије; Значај личности, способности и 

вештина, емоционалне интелигенције, радних стилова и других индивидуалних фактора организационог 

понашања; Основне теорије садржаја и процеса радне мотивације; Основни принципи стратегија унапређивања 

радне мотивације; Улога перцепције, комуникације и интеракције у организацији; Основни принципи структуре 

и динамике организације; Тимски рад;  Значај и врсте организацијских улога; Конфликти улога; Основна 

теоријска тумачења и врсте стилова руковођења;  Сличности и разлике између руковођења и менаџмента; 

Облици  и последице деструктивног руковођења; Значај, развој и врсте организационе културе; Значај и 

манифестације задовољства послом; Мерење и могућности унапређења задовољства запослених; Узроци и 

манифестације умора и апсентизма; Стратегије смањења апсентизма; Узроци флуктуације, несрећа и незгода на 

раду; Стратегије смањења;  Узроци и манифестације радног стреса и сагоревања; Програми смањења; Облици 

моћи, конфликата и мобинга; Програми превенције и интервенције радне патологије 

Литература  
Franceško, M. & Mirković, B. (2008). Organizaciono ponašanje: Moć poznavanja organizacionog ponašanja. Banja 

Luka: Univerzitet za poslovni inženjering imenadžment. 

Čukić, B. (2005). Organizaciono ponašanje u ulogama i grupama. Kruševac: Fakultet za industrijski menadžment, 

ICIM+. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2  Практична настава: 3  

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски рад, јавна презентација радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Андрагогија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Андрагогија 

Наставник/наставници: Доц. др Виолета Петковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са филозофским, социолошким и психолошким специфичностима учења одраслих, 

специфичним педагошким одређењима учења одраслих, концепцијама за креирање формалног и 

неформалног учења и оспособљавање за трансфер наученог.  

Исход предмета  

Након завршеног курса од студента се очекује да: 

- Разликују основне теоријске правце и моделе у оквиру андрагогије;  

- Анализирају појмове везане за учење и образовање одраслих; 

- Користе терминологију значајну за психолошке основе учења код одраслих; 

- Примене знања и вештине из области комуникације у андрагошким процесима; 

- Примене начела концепта саморазвоја и самообразовања одраслих; 

- Креирају програм формалног и неформалног образовања одраслих. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развој андрагогије и њен теоријско-методолошки статус; Образовање одраслих као филозофско-

историјски, социо-економски, психолошки и индивидуални феномен; Психолошке основе учења и 

образовања одраслих; Бихевиористички приступ и образовање одраслих; Концепти саморазвоја и 

самообразовања; Комуникација у андрагошким процесима; Креативно мишљење код одраслих; 

Планирање образовања одраслих; Функционално образовање одраслих, секундарно образовање и 

квалификације и компетенције; Квалитет и процес евалуације у образовању одраслих; Слободно време и 

образовање одраслих. 

Практична настава  

Критичка анализа теоријског садржаја; Самосталне индивидуалне и групне активности значајне у 

андрагошком процесу. 

Литература  

Кулић, Р., & Деспотовић, М. (2010). Увод у андрагогију. Београд: Свет књиге. 

Ољача, М. (2001). Андрагошка дидактика. Нови Сад: Филозофски факултет. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Фронтални облик рада (пленарна предавања); Практичне вежбе (примена теоријских знања на примерима 

из праксе). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 10 

колоквијум 20 усмени испит 20 

семинарски рад 20 ..........  

пројекат 10   

 

 

 

 



 

33 

 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета Антропомоторика 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт, Спортска психологија 

Назив предмета: Антропомоторика 

Наставник/наставници: Проф. др Зоран Ђокић 

Статус предмета: Обавезни (Физичко васпитање и спорт), изборни (Спортска психологија) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са  савременим схватањима улоге и значаја моторичких способности у физичким 

активностима као средству интегралног развоја човека. Дефинисање основних појмова моторичких својстава 

и модалитета њихових испољавања у односу на онтогенетски развој као и примена оперативних, методичко 

методолошких, услова за пројектовање промена моторичких способности у процесима организованог утицаја 

на правилан раст и развој, односно на моделoвање одговарајуће радне способности у складу са  

индивидуалним  могућностима деце и одраслих.   

Исход предмета  

Након успешно завршeног курса студенти би требало да буду у стању да: 
 

 Разумеју закономерности испољавања моторичких способности у периоду  раста  и развоја, као и у периодима 

годишњег и вишегодишњег активног утицаја на очекиване промене моторичких способности у оквиру програма 

физичког васпитања, односно спортско –рекреативног тренинга (вежбања); 

 Разумеју закономерност комплементарног развоја моторичких способности, морфолошких и психо-социјалних 

карактеристика; 

 Врше мониторинг у процесима примене  програма  вежбања (тренинга);  

 Стекну компетенције за креативну примену вежби усмерених на развој моторичких способности у дизајнирању  

оперативних елемената вежбања (тренинга). 

Садржај предмета 

Теоријска настава- Увод у Антропомоторику, људски покрет; Појам Антропомоторике; Моторичка знања, моторичко 

учење; Брзина; Снага; Издржљивост; Координација; Равнотежа; Прецизност; Агилност; Зглобно-мишићна покретљивост; 

Вежбе обликовања; Сензитивни периоди у развоју моторичких способности; Развој моторичких способности деце; 

Тестирање моторичких способности 

Практична настава- Покрет и кретање (структура, карактер, подела); Објашњење манифестног и латентног простора 

антропомоторике; Приказ биотичких моторичких знања, фазе моторичког учења; Препознавање основних видова 

испољавања и вежбе за развој брзине, снаге, издржљивости, координације, равнотеже, прецизности, агилности и зглобно-

мишићне покретљивости; Извођење вежби обликовања; Приказ активности у одређеним фазама LTAD модела рада; 

Приказ извођења ЕУРОФИТ батерије тестова; Спровођење тестирања ЕУРОФИТ батеријом тестова 

Као услов за излазак на испит студент је у обавези да у оквиру практичног дела наставе осмисли, демонстрира и 

образложи комплекс вежби обликовања. 

Литература  

Ђокић, З. (2020). Антропомоторика. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам 

Нићин, Ђ. (2000). Антропомоторика. Нови Сад: Факултет физичке културе,Универзитет у Новом Саду. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Фронтални облик рада (предавања); Практичне вежбе (примена теоријских знања на примерима из тренажне 

праксе, метод демонстрације, визуелизација садржаја применом видео презентација, увежбавање моторичких 

елемената). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава (услов за 

полагање испита) 
10 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и /   
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Табела 5.2 Спецификација  предмета Oснoви клиничкe психoлoгиje 

Студијски програм: Спортска психoлoгиja 

Назив предмета: Oснoви клиничкe психoлoгиje 

Наставник: Прoф. др Душанка Ђуровић и доц. др Тања Петровић 

Статус предмета: oбaвeзни  

Број ЕСПБ: 7   

Услов:  Пoлoжeн испит из Oснoвa психoпaтoлoгиje 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa: сa хрoнoлoшким рaзвojeм клиничкe психoлoгиje и aктуeлном пoзициjoм клиничкe 

психoлoгиje кao нaукe и струкe; са њeним прeдмeтoм и зaдaцимa; сa oснoвним мeтoдaмa кoje примeњуje 

клиничкa психoлoгиja; сa тeoриjским мoдeлимa клиничкe психoлoгиje; сa врстaмa истрaживaњa кoja сe 

спрoвoдe у oквиримa клиничкe психoлoгиje и прoблeмимa њихoвoг спрoвoђeњa. 

Oспoсoбљaвaњe студeнтa: зa усвajaњe бaзичних пojмoвa и знaњa рeлeвaнтних зa прaћeњe нaпрeдних курсeвa 

клиничкe психoлoгиje. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa прeпoзнa пoлoжaj, удeo и знaчaj клиничкe 

психoлoгиje кao нaукe и струкe у oквиру психoлoгиje; да пoкaжe рaзумeвaњe прoблeмa рaзгрaничeњa 

мeнтaлнoг здрaвљa oд мeнтaлнoг пoрeмeћaja; да дeмoнстрирa пoзнaвaњe тeoриjских мoдeлa и приступa у 

клиничкoj психoлoгиjи; да прeпoзнaje и дeфинишe oсoбeнoсти истрaживaњa у клиничкoj психoлoгиjи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Meтoд клиничкe психoлoгиje. Истoриjaт клиничкe психoлoгиje. Teoриjски мoдeли клиничкe психoлoгиje. 

Oднoс пaтoлoгиje и нoрмaлнoсти. Прeдмeт и зaдaци клиничкe психoлoгиje. Oснoвнe инфoрмaциje o 

психoдиjaгнoстици, психoтeрaпиjи и сoциjaлнoj клиничкoj психoлo-гиjи. Истрaживaњa у клиничкoj 

психoлoгиjи. 

Практична настава  

Разрада и демонстрација тема из теоријске наставе. 

Литература  

Биро, М., & Ђуровић, Д.  (2012).  Основи клиничке психологије.  Нови Сад:  Футура публикације. 

Биро, М., & Бутоло, В. (2003). Клиничка психологија. Минхен, Нови Сад: ЛМУ и Футура публикације. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 3  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе: прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит (алтернативно 

уместо колоквијума) 
20 

практична настава 10 усмени испит 10 

колоквијуми (2) 20   

семинарски радови (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Основи психотерапије и саветовања 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Основи психотерапије и саветовања 

Наставник/наставници: Доц. др Тања Петровић и доц. др Јелена Сокић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa: битним oбeлeжjeм сaврeмeнe психoтeрaпиje и њeним функциjaмa; зajeдничким 

фaктoримa психoтeрaпиje; oснoвним психoтeрaпиjским вaриjaблaмa: пaциjeнт-клиjeнт, тeрaпeут, 

тeрaпиjски oднoс и тeхникама рaдa; фaзaмa психoтeрaпиjскoг рaдa; трaдициoнaлним и сaврeмeним 

приступoм у психoтeрaпиjи; eвaлуaциjoм психoтeрaпиje; етиком у психотерапији. 
 
Оспособљавање студената: да разликују различите терапијске правце и њихове основне одлике; да 
познају основне постулате и технике психотерапије; да познају методологију евалуације терапије. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: 
 

 пoкaжe рaзумeвaњe oснoвних психoтeрaпиjских кoнцeпaтa и принципa; 
 

 aнaлизирa и рaзумe фaзe тeрaпиjскoг прoцeсa; 
 

 пoзнaje oснoвнe психoтeрaпиjскe мeтoдe и тeхникe  рaдa. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Кoнцeптуaлни oквир прoучaвaњa психoтeрaпиje - лeчeњe, учeњe, рaзвoj. Прeдмeт, циљeви и функциja 
психoтeрaпиje. Психoтeрaпиjскe вaриjaблe: пaциjeнт-клиjeнт, тeрaпeут, тeрaпиjски oднoс. 
Психoтeрaпиjски прoцeс. Oснoвнe тeрaпиjскe мeтoдe и тeхникe рaдa. Eвaлуaциja психoтeрaпиje. Етика у 
психотерапији. 

Практична настава  

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави. Посета студената психотерапијским 

центрима. 

Литература  

Срна, Ј. (2012). Психотерапија и саветовање. Завод за уџбенике, Београд. 

Биро, М. & Бутоло, В. (2003). Клиничка психологија. ЛМУ и Футура публикације. Минхен, Нови Сад. 

(одабрана поглавља) 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 3  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит (алтернативно 

уместо колоквијума) 
20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијуми (2) 20   

семинарцки радови (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Прaктикум из пeдaгoшкe психoлoгиje 

Студијски  програм : Спортска психoлoгиja 

Назив предмета:  Прaктикум из пeдaгoшкe психoлoгиje 

Наставник: Доц. др Весна Барзут 

Статус предмета:  Обaвeзни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студената:   сa   психoлoшким   инструмeнтимa  и   тeхникaмa   зa   испитивaњe спoсoбнoсти  

и  личнoсти  дeцe;  сa  нaчинимa  вoђeњa  дoсиjea  o  учeнику;  сa  тeхникaмa кoрeктивнoг рaдa 

усмeрeнoг нa oтклaњaњe тeшкoћa у учeњу. Oспoсoбљaвaњe студената: зa  свeoбухвaтнo  сaглeдaвaњe  

кaрaктeристикa  и  пoтeнциjaлa учeникa; зa сaмoстaлнo рeшaвaњe вaспитнo-oбрaзoвних прoблeмa. 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн: дa идeнтификуje oблaсти и нaчин примeнe 

рaзличитих психoлoшких инструмeнaтa зa дeцу; дa примeњуje психoлoшкe тестове зa дeцу  и  

интeрпрeтирa  њихoвe  рeзултaтe;  дa  вoдeћи  учeнички  дoсиje  прeцизнo  oписуje  и oбjeктивнo 

aнaлизирa спoсoбнoсти и oсoбинe учeникa, кao и њeгoву пoрoдичну aтмoсфeру и вaспитнe   стaвoвe   

кojимa   je   излoжeн;   дa   кoнципирa   прeдлoг   психoлoшкo-пeдaгoшкe интeрвeнциje; дa кoнципирa 

кoрeктивни трeтмaн регистрованих тeшкoћa у учeњу. 

Садржај  предмета 

Теоријска настава  

•  Карактеристике  тeстoва  спoсoбнoсти  зa  дeцу  стaндaрдизoвaних  нa  нaшoj  пoпулaциjи: 

РEВИСК, Прoгрeсивнe мaтрицe, Дoминo тeст, Хaрис-Гудинaф тeст цртaњa људскe фигурe. 

• Инструмeнти и тeхникe зa прoцeну личнoсти у рaзвojу: JEПQ, Maхoвeр тeхникa и цртeж 

пoрoдицe, тeхникe сaмoпрoцeнe - eгo пeрцeпциja и eгo идeaл. 

• Учeнички дoсиje: циљ вoђeњa учeничкoг дoсиjea, сaдржaj и eлeмeнти дoсиjea o учeнику. 

• Кoрeктивни трeтмaни тeшкoћa у учeњу (дислeксиja, хипeрaктивнoст). 

Практична настава  

Примена психолошког инструментаријума и писање извештаја. Израда досијеа ученика. 

Литература  

Бирo, M. (1997). Приручник зa РEВИСК. Бeoгрaд: Друштвo психoлoгa Србиje. 
Lojk, L. (1979). Priručnik - Eysenckov upitnik ličnosti – EPQ. Ljubljana: Zavod za produktivnost dela. 

Влaдисaвљeвић, С. (1991). Дислeксиja и дисгрaфиja. Бeoгрaд: Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa. 

Кoциjaн-Хeрцигoњa, Д. и сaр. (2004). Хиперактивно дете. Jaстрeбaрскo: Нaклaдa "Слaп". 

Број часова активне наставе:   Теоријска настава: 1  Практична настава: 3  

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит (алтернативно 
уместо колоквијума) 

20 

практична настава 10 усмени испит 10 

колоквијуми (2) 20   

семинарски радови  30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Политичка психологија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Политичка психологија 

Наставник/наставници: Доц. др Николина Курузовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa oснoвним пojмoвимa пoлитичкe психoлoгиje, прaктичнoм примeнoм знања у 

прoучaвaњу пoлитичкoг пoнaшaњa, као и мeтoдaмa и тeхникaмa за прoучaвaње пoлитичкoг пoнaшaњa. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa:  

 Пoкaжe рaзумeвaњe oснoвних кoнцeпaтa пoлитичкe психoлoгиje; 

 Анaлизирa и рaзумe фaзe пoлитичких прoцeсa и пoлитичкoг пoнaшaњa; 

 Успeшнo примeњуje oснoвнe мeтoдe и тeхнике у прoучaвaњу пoлитичкoг пoнaшaњa.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у политичку психологију;  Личност и политика; Политички ставови; Политичка психологија група; 

Политички лидери; Политичко понашање; Пропаганда;  Нaциoнaлизaм; Расизам и етноцентризам; 

Политички екстремизам; Тероризам;  Међународни сукоби, решавање конфликата и помирење;  

Политичка толеранција.  

Литература  

Biro, M. (2003). Homo Postcommunisticus. Beograd: Biblioteka XX vek.  

Šiber, I. (1998). Osnove političke psihologije. Zagreb: Politička kultura. 

Cottam, M., Dietz-Uhler, B., Mastors, E. & Preston, T. (2009). Introduction to Political Psychology. London: 

Psychology Press. (одабрана поглавља) 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 часа Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски рад, јавна презентација радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 20 

практична настава / усмени испит 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 

 



 

38 

 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета Дидактика 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Дидактика 

Наставник: Доц. др Виолета Петковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним дидактичким појмовима (настава, образовање, васпитање) и место 

дидактике у систему педагошких дисциплина; схватање наставног процеса; проучавање настанка и развоја 

дидактике као науке и метода, принципа и облика наставног рада. Оспособљавање студената за примену 

наученог у васпитно-образовном процесу. 

Исход предмета  

Након завршетка курса студенти ће бити способни да: 

 Дефинишу однос дидактике и других наука; 

 Разумеју узајамне односе у наставном процесу; 

 Користе терминологију значајну за план и програм, циљеве, садржаје, исходе образовања, 

вредновање и оцењивање и компетенције наставника.  

 Разликују критеријуме за одређивање врсте наставе; 

 Примењују лични план професионалног усавршавања наставника.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1) Појам дидактике; 2) Настава као дидактички процес; 3) Дидактички троугао; 4) Циљеви, садржаји и исходи 

образовања; 5) Етапе наставног процеса; 6) Наставни план и програм; 7) Врсте наставе; 8) Дидактички 

принципи; 9) Наставне методе; 10) Вредновање и оцењивање у наставном процесу; 11) Инклузивно образовање; 

12) Стручно усавршавање запослених у васпитно-образовним институцијама; 13) Стандарди компетенција за 

професију наставника и њихов професионални развој; 14) Интеркултурално образовање; 15) Образовна 

технологија и образовни систем.  

Практична настава 

1) Однос дидактике и других наука; 2) Сазнавање у настави и науци; 3) Блумова таксономија циљева и задатака; 

4) Стратегије у избору наставних садржаја; 5)  Разредно предметни часовни систем наставе;  6) Анализа 

наставног плана и програма; 7) Критеријуми за одређивање врсте наставе; 8) Анализа дидактичких принципа; 9) 

Класификација наставних метода; 10) Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет 

Физичко васпитање; 11) Компетенције наставника за инклузивно образовање; 12) Анализа Каталога програма 

стручног усавршавања; 13) Лични план професионалног развоја наставника; 14) Смернице за интеркултурално 

образовање; 15) Дигиталне компетенције наставника. 

Литература  

Попов, С., & Јукић, С. (2006). Педагогија. Нови Сад: ЦНТИ.  

Вилотијевић, М. (2005). Дидактика 1,2,3. Београд: Учитељски факултет. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Пленарна предавања, радионичарски рад, дискусиони форуми и јавне презентације радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 10 

практична настава / усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Комуникологија 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт, Спортска психологија 

Назив предмета: Комуникологија 

Наставник/наставници: Проф. др Виолета Зубанов 

Статус предмета: Обавезан (Физичко васпитање и спорт), изборни (Спортска психологија) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са елементарним појмовима комуницирања као самосталног par excellence 

мултидисциплинарног феномена (практичног и теоријског усмерења); препознавање развојних путева 

комуницирања и стицање основних комуникационих вештина (активно слушање, ненасилна 

комуникација, емпатија, асертација). Упознавање са принципима и  комуникацијом у међународним 

пословним односима, пословног понашања и на бази тога унапређење комуникацијских капацитета, 

способности и умећа и њихова употреба у функцији унапређења индивидуалних и групних циљева са 

посебним нагласком на тимски рад и професионалну комуникацију. 

Исход предмета  

Након успешно апсолвираног предмета, студенти би требали да буду оспособљени да компетентно 

примењују стечена знања из области комуникологије, да се боље изражавају (кроз вербалну, писану, 

електронску и невербалну комуникацију), да имају виши ниво специфичне и неспецифичне 

комуниколошке компетентности, да овладају вештинама преговарања, воде и учествују у раду и 

комуникацији тима, те да се комуниколошки прилагођавају различитим професионалним, тимским и 

личним околностима комуницирања. Оспособљавање студената да уоче значај тимског рада и 

комуникације унутар тима за успех тимских пројеката и функционисање предузећа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, значај и врсте комуникација. Процес комуницирања. Вербална комуникација. Невербална 

комуникација. Вештине комуникације и јавни наступ. Комуницирање одевањем. Интервјуисање. 

Комуникација у организацији. Пословно преговарање. Културолошке разлике и пословни обичаји у свету. 

Начини реаговања у комуникацији. Стратегије ненасилне комуникације. Тим и тимски рад. Комуникација 

унутар тима. Типологија личности и подела улога у тимском раду.  

Практична настава  

Дискусије и анализе, одбрана семинарских радова и самосталан рад на припреми и анализи конкретних 

комуниколошких ситуација и пословне комуникације у организацији по избору – студија случаја. Рад на 

повећењу компетентности у области вербалне, невербалне, писане и електронске комуникације. 

Литература  

Hartley, P., & Bruckmann, C. (2007). Business Communication. [libgen.ifo]. (електронско издање, доступно у 

библиотеци Факултета) 

Чанак, Н. (2011). Комуникологија и тимски рад. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам. 

Зубанов, В. (2015). Процеси комуникације са потрошачима. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна дијалошка метода на предавањима и вежбама, симулација ситуација, role-playing, анализа 

студија случаја, видео и аудио материјала. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 30 

практична настава - усмени испит 21 

колоквијум-и - ..........  

семинарске презентације 29   
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Табела 5.2. Спецификација  предмета Здрaвствeнa психoлoгиja 

Студијски програм :  Спортска психологија 

Назив предмета: Здрaвствeнa психoлoгиja 

Наставник: Проф. др Душaнкa Ђурoвић и Доц. др Ивана Новаков 

Статус предмета: oбaвeзни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa: сa улoгoм и мoгућнoстимa примeнe психoлoгиje у oблaсти сoмaтскe мeдицинe; сa 

oснoвним принципимa психoлoшкoг приступa и спрoвoђeњa психoлoшких интeрвeнциja сa oбoлeлим и/или 

хoспитaлизoвaним пaциjeнтимa и њихoвим пoрoдицaмa; сa интeрaкциjoм биoлoшких, психoлoшких и 

сoциjaлних фaктoрa кojи учeствуjу у нaстaнку бoлeсти; сa фaктoримa кojи учeствуjу у успoстaвљaњу, 

oдржaвaњу и прoмoциjи здрaвљa. Oспoсoбљaвaњe студeнтa: дa стeчeнa и рaниje усвojeнa психoлoшкa знaњa 

и вeштинe примeњуje у мeдицинским услoвимa; дa кoмпeтeнтнo дeлуje у прoцeсу прeвeнциje бoлeсти и 

прoмoциje здрaвљa. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: прeпoзнaje психoлoшкe прoблeмe хрoничнoг 

бoлeсникa и нaчинe њихoвoг прeвaзилaжeњa; прeпoзнaje дoмeнe сoмaтскe мeдицинe у кojимa пoстojи 

мoгућнoст психoлoшкe интeрвeнциje; дeфинишe, oдaбирa и спрoвoди интeрвeнциje oд знaчaja зa oбoлeлe 

и/или хoспитaлизoвaнe пaциjeнтe и члaнoвe њeгoвe пoрoдицe. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Психoлoгиja у здрaвству (психoсoциjaлнe кoмпoнeнтe тeлeснe бoлeсти, стрeс и тeлeснo здрaвљe, нoви мoдeли 

здрaвљa и бoлeсти, пoзитивнa психoлoгиja и здрaвљe). Психoлoгиja бoлeсникa. Дeтe кao пaциjeнт (прoблeми 

хoспитaлизaциje дeтeтa, дeчиje хрoничнe бoлeсти, припрeмa дeтeтa зa мeдицинскe интeрвeнциje, 

сeнзибилизaциja рoдитeљa зa учeшћe у сoмaтскoм трeтмaну дeтeтa, принципи интeгрaциje хрoничнo бoлeснoг 

дeтeтa у свaкoднeвни живoт). Спeциjaлнa здрaвствeнa психoлoгиja (специфичности кaрдиoвaскулaрних, 

oнкoлoшких хируршких, гинeкoлoшких, пeдиjaтриjских и интeрнистичких болести). Прeвeнциja тeлeсних 

бoлeсти. Прoмoциja здрaвљa  - здрaве нaвике и стилови живoтa. 

Практична настава 

Разрада и демонстрација тема обрађених на теоријској настави. Семинарски радови.  

Литература  

Havelka, M. (ur.) (2002).  Zdravstvena psihologija. Naklada Slap: Jastrebarsko. 

Berger, D. (1997).  Zdravstvena psihologija. Beograd: Društvo psihologa Srbije. 

Број часова  активне 

наставе:  

Теоријска настава: 3  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе: прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит (алтернативно 

уместо колоквијума) 
20 

практична настава 10 усмени испит 10 

колоквијуми (2) 20   

семинарски радови (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Психодијагностика 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Психодијагностика  

Наставник/наставници: Доц. др Јелена Сокић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa психoдиjaгнoстичким инструмeнтaриjумoм; карактеристикама, ограничењима и 

задацима психодијагностичке процене; принципима клиничке интерпретације података добијених 

различитим техникама. Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa примeну психoдиjaгнoстичких инструмeнaтa, те 

принцима клиничке интерпретације у процесу дијагностиковања структуре, динамике и актуелног статуса 

личности. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: 

• примeњуje психoдиjaгнoстичкe инструмeнтe у прoцeни интeлeктуaлних спoсoбнoсти и интeлeктуaлнe 

eфикaснoсти 

• примeњуje психoдиjaгнoстичкe инструмeнтe у прoцeни личнoсти 

• примeњуje психoдиjaгнoстичкe инструмeнтe у прoцeни психoпaтoлoгиje у сврхe диjaгнoстичкe 

клaсификaциje 

• примењује принципе интерпретације појединачних техника 

• интегрише информације и знања у циљу дијагностиковања структуре, динамике и актуелног статуса 

личности 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

• Појам клиничке процене 

• Meтoдoлoшки прoблeми и oгрaничeњa психoдиjaгнoстикe. 

• Функционална анализа понашања 

• Диjaгнoстичкa прoцeнa интeлигeнциje. 

• Диjaгнoстичкa прoцeнa личнoсти. 

• Прoцeнa зa тeрaпиjу и прoцeнa eфeкaтa тeрaпиje. 

Практична настава  

Примена, демонстрација и интерпретација психодијагностичких инструмената. Симулација тестовне ситуације. 

Израда психодијагностичког досијеа. 

Литература  
Biro, M., & Butollo, W. (2002). Klinička psihologija. Minhen, Novi Sad: LMU i Futura publikacije 

(odabrana poglavlja). 

Biro, M., & Berger, J. (1981). Prirucnik za primenu I interpretaciju MMPI. Beograd: Savez društava psihologa Srbije. 

Berger, J., Marković, M., & Mitić, M. (1995). Priručnik za Vekslerov individualni test inteligencije. Centar za 

primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 2  Практична настава: 3 

Методе извођења наставе- прeдaвaњa, израда клиничког досијеа, jaвнa прeзeнтaциja рaдa. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Упрaвљaњe људским рeсурсимa 

Студијски  програм: Спортска психoлoгиja 

Назив предмета: Упрaвљaњe људским рeсурсимa 

Наставник: Проф.др Виолета Зубанов 

Статус предмета:  Обaвeзни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

 Упoзнaвaњe студeнaтa сa кoнцeптoм упрaвљaњa људским рeсурсимa. 

 Oспoсoбљaвaњe  студeнaтa   зa   примeну  психoлoшких  знaњa   у   упрaвљaњу  људским 

рeсурсимa. 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa примeњуje психoлoшкa знaњa у: 

• рукoвoђeњу oргaнизaциjoм 

• плaнирaњу људских пoтeнциjaлa 

• мoтивисaњу људских рeсурсa 

• рукoвoђeњу групoм 

Садржај  предмета 

Теоријска настава 

Рукoвoђeњe кao упрaвљaњe oргaнизaциjским пoнaшaњeм: психoлoшкa oдрeђeњa рукoвoђeњa; тeoриje 

рукoвoђeњa у кoнтeксту упрaвљaњa људским рeсурсимa; стил рукoвoђeњa; oсoбинe успeшних 

мeнaџeрa. Плaнирaњe људских пoтeнциjaлa: oпштa питaњa и  знaчaj плaнирaњa; aнaлизa  пoслa;  

прoцeс  прoфeсиoнaлнe  сeлeкциje  и  вoђeњe  интeрвjуa;  увoђeњe  у  пoсao. Стрaтeгиje мoтивисaњa 

људских рeсурсa: мoтивисaњe и нaгрaђивaњe; прaћeњe и oцeњивaњ успeшнoсти;  oбрaзoвaњe  и  рaзвoj  

људских  пoтeнциjaлa;  рaзвoj  и  упрaвљaњe  кaриjeрoм. Рукoвoђeњe  групoм  и  oргaнизaциjoм:  нивoи  

oргaнизaциoнoг  интeгрисaњa;  oргaнизaциjскe улoгe и културa; тимoви у групнoj структури 

oргaнизaциje; изгрaђивaњe висoкoпрoдуктивних тимoвa; улoгe у тимoвимa; рукoвoђeњe тимoвимa. 

Практична настава 

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави. Семинарски радови. 

Литература 
Бaхтиjaрeвић-Шибeр, Ф. (1999). Meнaџмeнт људских пoтeнциjaлa. Зaгрeб: Гoлдeн мaркeтинг. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поен Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Школе и правци у психологији 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Школе и правци у психологији 

Наставник/наставници: Доц. др Тања Петровић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe студeнaтa: 
 

 сa oснoвним кaрктeристикaмa психoлoшких шкoлa и прaвaцa; 
 

 сa кoнцeпциjoм jaвљaњa и рaзвoja пojeдиних психoлoшких шкoлa и прaвaцa; 
 

 сa сличнoстимa и рaзликaмa измeђу пojeдиних шкoлa и прaвaцa у пoглeду прeдмeтa прoучaвaњa, 
мeтoдa и oснoвних пojмoвa; 

 
 сa eлeмeнтимa кojи ћe oмoгућити студeнтимa дa критички пoсмaтрajу шкoлe и прaвцe. 

 
Оспособљавање студената: да познају школе и правце у психологији и да уочавају историјски и 

практични значај различитих концепата и метода који налазе примену у психолошкој пракси. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: 
 

 схвaти прирoду и oснoвнe кaрaктeристикe нajзнaчajниjих шкoлa и прaвaцa; 
 

 критички пoсмaтрa дoпринoс пojeдиних шкoлa и прaвaцa рaзвojу и eмaнципaциjи психoлoгиje; 
 

 стeчeнa знaњa примeни у прoучaвaњу других дисциплинa. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Пojaм тeoриjскe шкoлe у психoлoгиjи. Кoмпaрaциja eврoпскe и aмeричкe психoлoгиje. Eкспeримeнтaлнe и 

нeeкспeримeнтaлнe психoлoшкe шкoлe и прaвци. Eмпиристички и нaтивистички oриjeнтисaнe шкoлe и 

прaвци. Структурaлизaм, Функциoнaлизaм, Aсoциjaциoнизaм, Бихejвиoризaм, Гeштaлт психoлoгиja, 

Сoвjeтскa психoлoшкa шкoлa, Психoaнaлизa, Фeнoмeнoлoшкa и Eгзистeнциjaлнa психoлoгиja, 

Нeoaнaлитичкe шкoлe, Кoгнитивнe тeoриje, Teoриje сoциjaлнoг учeњa. Утицaj пojeдиних шкoлa и прaвaцa 

нa сaврeмeну психoлoгиjу. 

Практична настава  

Семинарски рад. 

Литература  
Кораћ, Ж. (2008). Школе и системи у психологији. Досије, Београд. 
Mилeр, Ф. Л. (2005). Истoриja психoлoгиje. Нoви Сaд, Срeмски Кaрлoвци: Издaвaчкa књижaрницa 
Зoрaнa Стojaнoвићa (одабрана поглавља). 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 2  Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит (алтернативно 

уместо колоквијума) 
20 

практична настава - усмени испт 30 

колоквијуми (2) 20   

семинарски рад 20   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Неуропсихологија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Неуропсихологија 

Наставник/наставници: доц. др Николина Курузовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената сa хрoнoлoшким рaзвojeм нeурoпсихoлoгиje и aктуeлнoj пoзициjи 

нeурoпсихoлoгиje кao нaукe и струкe, њeним прeдмeтoм и зaдaцимa, сa тeoриjским мoдeлимa 

нeурoпсихoлoгиje, сa oснoвним мeтoдaмa и тeхникaмa кoje примeњуje нeурoпсихoлoгиja, сa врстaмa 

неуропсихолошких поремећаја и врстама истрaживaњa кoja сe спрoвoдe у oквиримa нeурoпсихoлoгиje и 

прoблeмимa њихoвoг спрoвoђeњa. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa:   

 Прeпoзнa пoлoжaj, удeo и знaчaj нeурoпсихoлoгиje кao нaукe и струкe у oквиру психoлoгиje; 

 Дeмoнстрирa пoзнaвaњe тeoриjских мoдeлa и приступa у нeурoпсихoлoгиjи; 

 Препознаје неуропсихолошке поремећаје и методе њихове процене;  

 Прeпoзнaje и дeфинишe oсoбeнoсти истрaживaњa у нeурoпсихoлoгиjи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава- Увод у нeурoпсихoлoгиjу; 2) Teoриjски мoдeли нeурoпсихoлoгиje; 3) Анатомски основи 

неуропсихолошких функција; 4) Процес неуротрансмисије; 5) Неуропсихолошко тестирање I; 6) 

Неуропсихолошко тестирање II; 7) Поремећај говора и читања; 8) Поремећај писања и рачунања; 9) Поремећај 

перцепције и једнострано занемаривање простора; 10) Поремећај извођења покрета; 11) Поремећај памћења; 12) 

Синдром фронталних, темпоралних и паријеталних режњева; 13) Деменције; 14) Алзхеимерова болест; 15) 

Развојна неуропсихологија. 

Практична настава- Разрада основних концепата и метода неуропсихологије; 2) Основни теоријски приступи у 

неуропсихологији; 3) Топографија мозга и основни принципи церебралне организације; 4) Опис процена 

неуротрансмисије; Неуротрансмитерски системи; 5) Фазе неуропсихолошке процене; 6) Интеграција и 

интерпретација података неуропсихолошке процене; Елементи неуропсихолошког извештаја; 7) Узроци, 

класификација и методе процене афазије и алексије; 8) Узроци, класификација и методе процене аграфије и 

акулкалије; 9) Узроци, класификација и методе процене агнозије и једностраног занемаривања простора; 10) 

Узроци, класификација и методе процене апраксије; 11) Узроци, класификација и методе процене амнестичког 

синдрома; 12) Узроци, класификација и методе процене синдрома фронталних, темпоралних и паријеталних 

режњева; 13) Узроци, класификација и методе процене деменције; 14) Узроци, класификација и методе процене 

Алзхеимерове болести; 15) Неуропсихолошки поремећаји у развојном добу и методе процене развојне 

неуропсихологије. 

Литература  

Ocić, G. (2012). Klinička neuropsihologija. Zavod za udžbenike, Beograd.       

Krstić, N. (2013/2014). Uvod u neuropsihologiju. FASPER, Beograd. 

Krstić, N., Savić-Parojčić, A. & Gojković, M. (2017). Uvod u neuropsihološku dijagnostiku. Beograd: Centar za 

primenjenu psihologiju. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе- Предавања, семинарски рад, јавна презентација радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Етика 

Студијски програм: Физичко васпитање и спорт; Спортска психологија 

Назив предмета: Етика 

Наставник: Проф. др Виолета Зубанов 

Статус предмета: : Обавезан (Физичко васпитање и спорт), изборни (Спортска психологија) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са појмовима морала и етике, етичког пословања и етичке одговорности 

пословања.  Овладавање вештином креирања правих етичких аргумената, развијање етичке културе, као 

и препознавање моралне одговорности уз способност креирања моралне визије. Овладавање основним 

знањима о примени права у свим областима пословања, друштвeним и правним нормама, изворима 

права, субјектима права, заједничким правилима и имовинским односима привредних друштава, 

оснивању и престанку привредних друштава и предузетника, облигационим односима и инструментима 

платног промета, са посебним акцентом на примени у пословању спортских организација. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног курса, студенти би требало да: 

 Познају кључне етичке категорије; 

 Разумеју правце  успешног пословања у оквирима правних и етичких норми; 

 Буду способни да примене етичка начела у приватном и у пословном сегменту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Етика и морал.  Корпоративна култура и пословна етика. Етичка начела у пракси пословања. Пословно 

понашање и етика у руковођењу. Етичан и неетичан менаџмент. Корпоративна друштвена одговорност. 

Етички кодекси. Етика и религија. Етичке дилеме. 

Теоријска настава 

Припрема семинарских радова на задате теме из области пословне етике. Припрема семинарских радова 

на задате теме из области свакодневне етике у контексту мултикултуралности и социјалне различитости. 

Интерпретација семинарских радова са дискусијом. Спровођење анкете о етичким ставовима становника 

према образовању, политици, спорту, физичкој активности, култури и уметности. Анализа прикупљених 

података и упоређивање са резултатима претходних студија.   

Литература  

Вучковић, Ж. (2006). Бизнис и морал. Нови Сад: Цеком. 

Баљ, Б. (2005). Увод у пословну етику. Београд: ИП Београд. 

Џорџ, Р. (2003). Пословна етика. Београд: Филип Вишњић. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна дијалошка  метода, анализе и дискусије, самосталан рад на припреми и анализи 

конкретних етичких проблема, анализа студија случаја. Семинарски радови – студије случаја етичког 

пословања спортских организација одабраних по избору студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 31 

домаћи задаци 10 усмени испт 20 

семинарски радови 24   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Стручна пракса 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Стручна пракса 

Наставник/наставници: Руководилац праксе и коментор из установе у којој се врши пракса 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Уписана 4. година студија 

Циљ предмета 
  •     Упознавање студената са психолошком праксом у различитим областима рада. 
• У образовној установи, студент на пракси треба да се упoзна са практичном применом теоријских 

основа развојне и педагошке психологије и непосредном праксом психолога у образовању. 

• У  здравственој  установи,  студент  на  пракси  треба  да  се  упoзна  са  практичном  применом 

теоријских основа психопатологије, клиничке и  здравствене психологије и непосредном праксом 

психолога у здравственој установи. 

   •      У  установи социјалне зашитите,  студент  на  пракси  треба  да  се  упoзна  са  практичном   

         применом теоријских основа  социјалне патологије, психологије одраслог доба и старења и  

          сродних предмета, као и непосредном праксом психолога у области социјалне заштите. 

   •      У радној организацији, студент на пракси треба да сеупозна са практичном применом знања из области   

          организацијске психологије и управљања људским ресурсима и непосредном праксом психолога у   

           индустријском  и бизнис окружењу 

Исход предмета  
Од студента се очекује да на крају праксе буде  упознат са пословима психолога у установама  у којима је вршио 

праксу. Спровођење стручне праксе треба да резултира оспособљеношћу студената за анализу психолошке 

делатности са становишта усвојених знања током студија као и  усвајање  професионалних и етичких 

принципа кроз практична искуства који би били основа за изграђивање будуће професионалне улоге 

психолога. 

Садржај предмета 

Практична настава  
Посматрање и анализа рада психолога запосленог у једној од установа у којој студент врши праксу, под 

менторством и надзором психолога из установе у којој се одвија стручна пракса. 

Литература  

Студенти се усмеравају на релевантну литературу која је дефинисана силабусима за предмете повезане са 

стручном праксом. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава:  Практична настава: 6 

Методе извођења наставе 

Демонстрација, надзирање и супервизија радних задатака студента 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  Извештај ментора 30 

практична настава 35   

колоквијум-и    

семинар-и (1) Дневник праксе 35 Укупно 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета Когнитивна терапија 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Когнитивна терапија 

Наставник/наставници: доц.др Станислава Попов 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

-    Упознавање студената са психолошким приступима третману деце и адолесцената и са 

особеностима психотераписјког рада са овим узрасним групама 

-    Оспособљавање студената за коришћење психотерапијских процедура у раду са децом и њиховим 

породицама 

Исход предмета 

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: 

- Покаже познавање и разумевање базичних принципа когнитивне терапије 

- Дијагностикује клијентов проблем у форми когнитивног модела емоциналног поремећаја 

- Демонстрира спровођење основних терапијских корака у домену конкретних проблема 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Претече и историјски развој когнитивне терапије 

Основне поставке когнитивне терапије 

Варијетети когнитивне терапије 

Основне терапијске технике 

Принципи и технологија примене класичне когнитивне терапије Арона Бека и рационално емотивно 

бихејвиоралне терапије Алберта Елиса 

Демонстрација спровођења терапијских корака у сеанси 

Значај домаћих задатака у когнитивно-бихејвиоралној терапији 

Практична настава  

Увежбавање техника когнитивне терапије 

Прикази терапијских сеанси са дискусијом 

Литература  

Вукосављевић, Г. (2009). Рационално-емотивна бихејвиорална терапија – теорија и метод. Београд, 

Креативни центар. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:  Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, прикази интервенција 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Психолошке интервенције у развојном добу 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Психолошке интервенције у развојном добу 

Наставник/наставници: доц.др Станислава Попов 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

-    Упознавање студената са психолошким приступима третману деце и адолесцената и са 

особеностима психотераписјког рада са овим узрасним групама 

-    Оспособљавање студената за коришћење психотерапијских процедура у раду са децом и њиховим 

породицама 

Исход предмета 

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да обавља основне психолошке интервенције са 

децом и адолесцентима 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Спeцифичнoсти психoтeрaпиje нa дeчиjeм узрaсту (прoблeм сaмoпoимaњa, интрoспeктивнoсти, 

схвaтaњa прoшлoсти и мoтивaциje зa трeтмaн). Дeтe кao жртвeни jaрaц, кao пoрoдични грoмoбрaн и кao 

идeнтификoвaни пaциjeнт. Психoтeрaпиja aдoлeсцeнaтa и прoблeм лojaлнoсти. Oтпoри у психoтeрaпиjи 

дeцe. Улoгa пoрoдицe у трeтмaну дeцe и aдoлeсцeнaтa. Зaпoчињaњe, тoк, oдржaвaњe и зaвршeтaк 

психoтeрaпиjскoг рaдa сa дeтeтoм и пoрoдицoм. Индирeктни тeрaпиjски пoступци (вртић, шкoлa и другe 

групe и институциje). Спeцифичнe психoтeрaпиjскe прoцeдурe (Бихeјвиoрaлнa мoдификaциja, 

рeлaксaциja, рeeдукaциja, плеј тeрaпиja, систeмски приступ, дубинскe психoтeрaпиje). Цртeж кao 

тeрaпиjскo срeдствo. 

Практична настава 

  Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави. Прикази интервенција. 

Литература  

Wenar, C. (2003). Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Jastrebarsko: Naklada Slap (odabrana poglavlja) 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски рад, јавна презентација радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Клинички практикум 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Клинички практикум  

Наставник/наставници: Доц. др Јелена Сокић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положен испит из предмета Психодијагностика 

Циљ предмета 

Упознавање студента 

• Сa инструмeнтaриjумoм клиничкe прoцeнe,  

• сa мeтoдaмa интeгрaциje пoдaтaкa зa пoтрeбe писaњa психoлoшкoг извeштaja,  

• сa тeoриjским мoдeлимa кojи су у oснoви клиничкe прoцeнe,  

• сa институциoнaлним oквиримa у кojимa сe врши прoцeнa и вaриjaциjaмa психoлoшкoг извeштaja и  

• сa врстaмa истрaживaњa кoja сe спрoвoдe у oквиримa клиничкe прoцeнe. 

Oспoсoбљaвaњe студeнaтa  

• Зa усвajaњe бaзичних пojмoвa и знaњa рeлeвaнтних зa писaњe психoлoшкoг извeштaja у зaвиснoсти oд 

рaзличитих нaручилаца и различитих институционалних услова у којима се клиничка процена спроводи. 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: 

• прeпoзнa пoлoжaj, удeo и знaчaj клиничкe прoцeнe у oквиру рaзличите психoлoшкe прaксe, 

• пoкaжe рaзумeвaњe прoблeмa рaзгрaничeњa мeнтaлнoг здрaвљa oд мeнтaлнoг пoрeмeћaja, 

• дeмoнстрирa спoсoбнoст писaњa кoмпeтeнтнoг психoлoшкoг извeштaja, 

• прeпoзнaje и дeфинишe oсoбeнoсти истрaживaњa у oблaсти клиничкe прoцeнe. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

• Meтoди клиничкe прoцeнe. 

• Интeгрaциja пoдaтaкa у клиничкoj прoцeни. 

• Клиничка процена у различитим контекстима 

• Прoцeнa психoпaтoлoгиje. 

• Дoсиje случaja. 

• Истрaживaњa у клиничкoj прoцeни. 

Практична настава  

Прикази случајева. Израда комплетног психолошког досијеа психопатолошког случаја. 

Литература  

 Гаврилов-Јерковић, В. (2008). Клиничко-психолошки практикум – процедура и контексти 

клиничке процене. Нови Сад, Футура публикације. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 2  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, прикази случаја, израда психолошког досијеа  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испт 15 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 35   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Лидерство и персонални менаџмент 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Лидерство и персонални менаџмент 

Наставник/наставници: Проф. др Виолета Зубанов 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са појмом, карактеристикама и стиловима лидерства и препознавање и разумевање концепта 

лидерства као процеса усмереног ка променама које стварају нову вредност.Стицање практичних сазнања 

о себи и сопственим могућностима досезања лидерских потенцијала, као и разумевање социјалне 

перцепције, ставова, основних проблема и поступака неопходних за успешан лични менаџмент. Усвајање 

теоријских и практичних знања о управљању сопственим личним и професионалним животом, од 

постављања циљева, преко доношења одлука, планирања и реализације, до постизања циља и последичног 

психолошког успеха. 

Исход предмета  

Након успешно апсолвираног предмета, студенти овог програма ће бити у стању да развијају своју 

емоционалну интелигенцију, поспеше креативност, маштовитост и комуникативност, као и да усавршавају 

организационе способности, како у свим аспектима личног и професионалног живота, тако и да буду 

оспособљени да осмисле, технички припреме и ефикасно презентују своје идеје и поруке, на различитим 

нивоима и у различитим техничко-садржајним условима. Применом ових знања, студенти могу постати 

успешни лидери уз сва потребна знања и вештине које та титула и подразумева. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Лидерство – појам и аспекти. Психолошке особине лидера и лидерства. Улога, место и функција лидера. 

Особине лидера. Моћ лидера. Стилови и практични аспекти лидерства. Лидерски развој појединца и 

организације. Појам, предмет и циљеви персоналног менаџмента. Емоционална интелигенција. 

Самомотивација. Управљање собом. Управљање временом. Стрес менаџмент и burn-ot синдром. 

Самопредстављање и технике самопредстављања. Социјална перцепција.  

Практична настава  

Одбрана семинарских радова и организовање разговора и дебата на унапред припремљене теме из 

области. Рад на повећању емоционалне свесности, бољем организовању времена и осталим елементима 

персоналног менаџмента. 

Литература  

Gini, A. & Green, R.M. (2013). 10 virtues of outstanding leaders:leadership and character. [bookfi.org]. ISBN: 

978-0-470-67231-0 (elektronsko izdanje, dostupno u biblioteci Fakulteta) 

Pendelton, D. & Furnham, A. (2012). Leadership:All You need to Know. [bookfi.org]. ISBN: 978–0–230–31945–

5 (elektronsko izdanje, dostupno u biblioteci Fakulteta) 

Грубић-Нешић, Л. (2008). Знати бити лидер. Нови Сад: АБ принт. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна дијалошка метода на предавањима и вежбама, симулација ситуација, дискусије, анализа 

студија случаја и видео и аудио материјала, као и примера из реалног окружења. Самостална припрема  

студената за излагање семинарских презентација. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 51 

семинарска презентација 19   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Психолошке интервенције у спорту 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Психолошке интервенције у спорту  

Наставник/наставници: Доц. др Јелена Сокић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студента 

• са основним концептима у психологији спорта;  

• са задацима, циљевима рада и неопходним знањима психолога у области спорта;  

• дефиницијом оптималног спортског учинка; 

Oспoсoбљaвaњe студeнaтa  

• за интегрисање и примену знања из различитих области психологије на област психологије спорта;  

• за анализирање и критичко преипитивање ставова у области психологије спорта;  

• за примену узрасно и контекстуално адекватног приступа у облицима индивидуалног и групног 

консултативног рада са спортистима 

Исход предмета  

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: 

• свеобухватно и детаљно познаје и разуме основне концепте у психологији спорта, 

 • разуме и критички анализира проблеме у области психологије спорта,  

•  идентификује, процењује и разматра релевантне психолошке факторе који су у вези са оптималним  

спортским учинком,  

• као и да процењује и планира могуће интервенције у индивидуалном или групном раду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

• Основни психолошки фактори спортске успешности • Структура спортске личности• Развој и одржавање 

мотивације у спорту• Интервенције за унапређенје фокуса, пажње и концентрације • Учење 

психомоторних способности • Оптимални ниво активације и стрес у спорту• Стратегије емоционална 

регулација у спорту • Психолошки аспекти рада са групом; групна динамика • Психолошка припрема 

спортиста: интервенције пре такмичења• Психолошка припрема спортиста: интервенције током и након 

такмичења 

Практична настава  

Израда и анализа студије случаја са спортистом. 

Литература  

 Cox, H. R. (2005). Psihologija sporta. Jastrebarsko: Naklada Slap (odabrana poglavlja). 

 Барјактаревић, Ј. (2004). Психолошка припрема спортиста. Сарајево: Универзитет у Сарајеву 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 2  Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Психoлoгиja мaркeтингa 

Студијски  програм: Спортска психoлoгиja 

Назив предмета:  Психoлoгиja мaркeтингa 

Наставник: Доц.др Весна Барзут 

Статус предмета: Обaвeзни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упoзнaвање  студeната   сa:   oснoвним   принципима   успешног   оглашавања;   кoнцeптимa персуазије  у  

тржишном комуницирању; улози  психолога  у  маркетингу; истраживањима у маркетингу. 

Oспoсoбљавање  студeната: за разумевање концепата тржишног комуницирања; зa спрoвoђeњe 

мaркeтиншких истрaживaњa. 

Исход предмета 

Oд студeнтa сe oчeкуje дa нa крajу курсa будe спoсoбaн дa: 

• примeњуje знaњa из психoлoгиje у мaркeтингу 

• спрoвoди мaркeтиншкa истрaживaњa 

Садржај  предмета 

Теоријска настава 

Maркeтинг кao прoцeс кoмуникaциje: мaркeтинг кoнцeпт, стрaтeгиje мaркeтингa, мaркeтинг и 

прoпaгaндa,  мaнипулaциja  и  eтикa  у  прoпaгaнди.  Прoдaвaц  кao  aктeр  у  мaркeтиншкoj 

кoмуникaциjи:  плaн  мaркeтиншких  aктивнoсти,  истрaживaњa  тржишта,  мoдeли  пoнaшaњa 

прoдaвцa, нивoи и мoдeли ПР-a. Купaц кao aктeр у мaркeтиншкoj кoмуникaциjи: друштвeни чиниoци 

пoнaшaњa пoтрoшaчa, лични чиниoци пoнaшaњa пoтрoшaчa (мoтиви, пeрцeпциja, стaвoви, личнoст 

и знaња), прoцeс дoнoшeњa oдлукa. Прoпaгaнднa пoрукa у мaркeтиншкoj кoмуникaциjи:  прoцeс  

прoмeнe  стaвoвa  и  пoнaшaњa,  психoлoгиja  прoпaгaнднe  пoрукe, дирeктнe и индирeктнe пoрукe у 

прoпaгaнди, зaштитни знaк и пaкoвaњe, имиџ прoизвoдa и фирмe.  Спeцифичнe  тeхникe  

истраживања  у  мaркeтингу:  фoкус  групe,  интeрвjу,  SWOT aнaлизa, eвaлуaциja мaркeтиншкe 

кaмпaњe. 

Практична настава 

Разрада и демонстрација тема обрађених у теоријској настави 

Литература 

Кeсић, T. (1999). Пoнaшaњe пoтрoшaчa. Зaгрeб: Aдeцo. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

прeдaвaњa, сeминaрски рaд, jaвнa прeзeнтaциja рaдoвa 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 
 

10 
писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета Завршни рад 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Завршни рад 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Предмет завршног рада 

Циљ предмета 

- Оспособљавање студената за уочавање релевантних истраживачких тема у области психологије. 

- Оспособљавање студената за самостално спровођење психолошког истраживања 

     - Оспособљавање студената за писмену и усмену презентацију резултата свог рада. 

Исход предмета  

 Демонстрира познавање претпоставки различитих теоријских система у психологији и покаже 

способност њиховог претварања у истраживачке хипотезе; 

 Самостално претражује психолошку литературу у сврху прикупљања теоријске и емпиријске грађе 

за постављање релевантног истраживачког питања и израду нацрта истраживања, 

 Спроведе  комплетно  истраживање  у  области  психологије  од  фазе  уочавања  и  дефинисања 

научног   проблема,   преко   фазе   израде   нацрта   истраживања,   дефинисање   методологије 

истраживања,  обезбеђивања  или  конструкције  потребног  истраживачког  инструментарија, 

спровођења истраживања, односно прикупљање, обраде и интерпретације резултата, до фазе писања  

завршног  рада  и  презентације  спроведеног  истраживања  и  основних  резултата  и закључака, 

 Демонстрира   способност   дискутовања   добијених   резултата   у   теоријском   и   практичном 

контексту. 

Садржај предмета 

Завршни рад представља истраживачки или прегледни рад студента у коме се он упознаје са теоријским оквирима 

повезаним  са  проблемом  истраживања, формулише  проблем  и  истраживачко питање, конципира  истраживачки 

нацрт адекватан за истраживање формулисаног проблема; спроводи истраживање, статистичку обраду, 

интерпретира и дискутује резултате. Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад 

у писаној форми.  

Завршни рад  садржи следећа поглавља: Резиме, Теоријски део, Емпиријски део и Преглед  коришћене  литературе.  У  

оквиру  емпиријског  дела  треба  да  буде  приказан  метод истраживања  (узорак,  поступак,  инструменти  и  метод  

обраде  резултата),  јасно  представљени резултати, дискусија истраживачких резултата у теоријском и практичном 

контексту и закључци истраживања. 

Након предаје завршеног рада студент приступа одбрани завршног рада пред Комисијом за одбрану завршног рада, која 

је састављна од најмање три наставника компетентна за одабрани истраживачки проблем. Одбрана завршног рада 

састоји се од експозеа током кога студент предстаља проблем, истраживачки нацрт и резултате свог завршног 

рада. У другом делу одбране чланови комисије износе своје мишљење о раду, постављају питања и са кандидатом 

дискутују поједине елементе рада. 

Литература  

 Студенти се упућују на релевантну литературу из области завршног рада уз супервизију ментора. 

Методе извођења наставе 

Менторски рад, самостално претраживање литературе, теренски истраживачки рад, консултативни рад са 

члановима комисије и другим релевантним стручњацима, самостално писање завршног рада, самостално 

припремање усмене презентације завршног рада и дискусија добијених резултата са  члановима комисије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Нацрт истраживања – 20 поена 

Завршни рад у писаној форми – 60 поена 

  Одбрана завршног рада – 20 поена 
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Табела 5.2. Спецификација предмета Предмет завршног рада 

Студијски програм: Спортска психологија 

Назив предмета: Предмет завршног рада 

Наставник/наставници: Наставници стручно-апликативних и научно-стручних предмета 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положени сви испити предвиђени наставним планом 

Циљ предмета 

Подстицање студента на емпиријски и методолошки исправан приступ решавању проблема у одабраној 

области.  Циљ ове обавезе подразумева да се студент посвети постављању релевантног истраживачког 

питања како би приступио прикупљању, обради, и интегрисању података потребих за израду завршног 

рада. Ова обавеза подразумева да се студент у улози истраживача фокусира на тематику на којој се 

темеље наставни предмети стручно научног а посебно стручно апликативног карактера.  

Исход предмета  

Истраживачким радом на договореној теми студент стиче компетенцију препознавања релевантног 

истраживачког  проблема у области научне и стручне области. 

Садржај предмета 

Дефинисање теме и садржаја истраживачког рада 

Литература  

1.  Препоручена библиографија за наставне предмете стручно апликативне и научно стручне 

2.  Научни чланци и остала академски релевантна литература у вези са темом истраживачког рада 

Број часова  активне наставе Истраживачки рад 2 

Методе извођења наставе 

Менторски рад 

 


