
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит 50
7 усмени испит 0

20
15

Испуњење предиспитних обавеза.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Oд студената се очекује да на крају курса буду способни да репродукују знања о основним
психофизичким приступима феномену осета, овладају техникама његовог мерења као и да
разумеју и препознају законитости опажања као основе у тумачењу  психолошких феномена, како
у даљем току студија, тако и у професионалној пракси.

Вежбе кроз дискусију теоријских јединица и наставних филмова.

Упознавање студената са појмом  осета из угла гносеологије чула и историје психофизичких
 теорија, као и са настанком опажаја у оквиру посебних чулних модалитета и њиховим
 теоријским тумачењима.

Садржај предмета
Појам осета у гносеологији, Милеров закон специфичне енергије нерава-филозофски и физиолошки аспекат,
Осетљивост и индикатори осетљивости; Вебер-Фехнеров закон и гама-фи хипотеза, Психофизичка мерења:
метод граница, Теорија информације-трансмисиона и секвенциона ситуација, Теорија детекције сигнала,
Класификација чула и заједничка својства сензорних система, Чула коже, статике и динамике, Хемијска чула:
мирис и укус.Чуло слуха и теорије слуха, Чуло вида  и теорије вида. Опажај: појам и генеза; Унутрашњи
чиниоци опажања;Опажање простора, времена и покрета.Класичне теорије опажања.Савремене теорије
опажања

Спецификација предмета за књигу предмета

Комуникативна метода;  Отворени прагаматично –функционални концепт наставе у коме се тежи
развијању разумевања и репродуктивно-продуктивних вештина, активирању студената, смањеној
улози наставника и варирању облика рада,од индивидуалног до групног .
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ПРАВО
Изборна корпа 2

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне акдемске студије
Општа психологија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


