Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Психологија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Увод у социјалну психологију
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Испуњење предиспитних обавеза
Упознавање студената са основним проблемима и теоријским концептима којима се користи
социјална психологија; условима и ефектима социјализације; појмовима социјалне перцепције,
социјалне когниције и комуникације; структуром и развојем слике о себи и социјалним факторима
који на њу утичу; процесима формирања импресија о другим људима и грешкама које се при
томе јављају; основама формирања и мењања ставова. Оспособљавање студената психологије
да анализирају и проучавају социјална збивања са становишта психолошких законитости и
Циљ
принципа.
предмета
Студент оспособљен да : анализира социјална збивања са психолошког аспекта;анализира и
интегрише знања о основним социјално-психолошким концептима; објасни основне појмове из
области социјалне перцепције, социјалне когниције и комуникације; доводи у психолошки склад
утицај личних фактора у опажању појава, процеса и реалну слику друштвене стварности.

Исход
предмета
Садржај предмета
Предмет, проблеми и развој социјалне психологије. Методе и технике социјалне психологије,
основни теоријски приступи. Социјализација: процеси социјализације - облици учења и улога
социјалних фактора. Агенси и извори социјализације. Ефекти социјализације: социјализација
основних психичких функција. Социјализација и мотивација. Социјални ставови: појам и природа.
Формирање и мењање социјалних ставова. Специфични фактори формирања и мењања
ставова. Одржавање ставова и отпорност према њиховом мењању. Предрасуде, етничке
стереотипије, теорије о пореклу предрасуда. Теорије ставова. Примењена социјална психологија:
у области пословања (бизниса). Примењена социјална психологија: у области екологије и
Теоријска
здравља. Примењена социјална психологија: у области права и политике.
настава
Примери из праксе везани за основне концепте који ће бити обрађивани на теоријској настави.
Практична Самостална (индивидуално и групно) извођење мањих радионица везаних за појмове који се
настава
обрађују на курсу.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2

Методе
извођења
наставе

Остали часови

2
Интерактивне методе (комбинација предавања, индивидуалног рада и рада у малим групама)

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
7.5 писмени испит
практична настава
7.5 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

поена
30
20

