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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7.5 писмени испит 30
7.5 усмени испит 20
20
15

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да : зна извршити процену интелектуалних способности, анализу и синтезу
података и доношење закључка; процену карактеристика личности; процену социјалне и
емоционалне зрелости; процену неуропсихолошких дефицита; процену специфичних
способности; обави компетентну и професионалну израду психолошког налаза.

Вежбе у оквиру којих се очекује овладавање применом тестова, натуралистичких и
психотехничких метода клиничке психолошке експлорације, начини обраде и интерпретације
тестовних резултата, квалитативна и квантитативна анализа и интеграција тестовних резултата у
психолошки налаз и мишљење; самостална израда клиничког досијеа у раду са
хоспитализованим пацијентом у клиничкој установи.

Упознавање студената са основним теоријским и практичним концептима дијагностичког рада,
техникама за процену личности, интелигенције и специфичних способности и дефицита;
интегративним закључивањем, пољима примене и селекцијом батерије и тестова сходно
захтевима психолошке експлорације. Оспособљавање студента за разумевање и анализу
предмета експлорације, примену техника за психодијагностичку процену, тумачење и евалуацију
добијених резултата, креирање интегралног психолошког налаза.

Садржај предмета
Дијагностички досије случаја. Дијагностички интервју. Опсервација и процена понашања. Студија
случаја и психодијагностички тестови. Клиничка процена. Психодијагностичка процена
интелигенције. Процена интелектуалне ефикасности. Основи неуропсихолошке процене.
Самоопис у оквиру процене личности. Дијагностичка процена Ја. Пројективне технике. Тестови
недовршених реченица. Тест тематске аперцепције. Основи форензичке психодијагностике.
Психолошки налаз и мишљење.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, практична примена тестова, самосталан психодијагностички рад
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Психологија

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

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Психодијагностика

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


