Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Психологија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Политичка психологија
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
Испуњење предиспитних обавеза
Упознавање студената:
- са основним знањима из политичке психологије, њене историје и значаја за остале гране
психологије;
- са важним појмовима из ове области и њиховим манифестацијама у току историје
- са практичном применом социјалне психологије и других грана психологије и психолошких
процеса на политичко опредељивање њихову улогу и развој;упознавање и разумевање
одређених психологијских појава и процеса који су као дистинктивни феномени како људског
субјекта тако и његовог/њеног односа с другима, па тиме и предмета психологијске анализе
неопходни за разумијевање политике; упознавање с одређеним методским приступима
психологијске анализе који су саставни дио како методологије друштвених знаности, тако и
неопходних конкретних вјештина дипломираног политолога; анализа конкретних социјалних и
Циљ
политичких појава које су, прије свега, доступне психологијском аспекту истраживања.
предмета
Студент оспособљен да : разуме основне проблеме којима се бави политичка психологија, као и
могућности решвања тих проблема; разумева политичку ситуацију и нарочито њено објашњење
из социјално-психолошког угла; примени стечених знања у пракси у мултикултурној и политички
Исход
предмета
специфичној средини.
Садржај предмета
Психолошке основе политичког одлучивања: ауторитарна личност, послушност и покравање
ауторитету; Стереотипи и предрасуде: настанак, развој, борба против предрасуда; Врсте
идентитета: социјални идентиет, теорије социјалног идентитета, нација и национални идентиет;
Национализам и слични појмови: етноцентризам, расизам, антисемитизам, антинегризам;
Политичко опредељивање и понашање: теорије политичког опредељивања, медији и политика,
испитивање јавног мнења; Прошлост и будућност политичке психологије: политика у
посткомунистичким земљама, полтиика у Србији након 1990, будућност политичке психологије
Теоријска
код нас и у свету.
настава
Практична Усмени семинарски рад сваког студента на тему анализе појединачних емотивних и
настава
мотивационих стања.
(вежбе,
Дискусија литературе из области књижевности, историје, религије и политике и гледање
ДОН,
наставних филмова у којима су описане емоције и њихов пресудан утицај на ток и развој
студијски
догађаја, као и на настанак одређеног политичког мишљења или религијског концепта.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2

Остали часови

2
Усмена излагања праћена видео презентацијама , дебате

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит

поена

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

7.5 писмени испит
7.5 усмени испит
20
15

20
30

