Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: ОАС новинарства, ОАС соц.пол. и соц.рада
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Социјална психологија
Наставник (презиме, средње слово, име): Васовић Д. Мирјана, Глигоријевић С. Милена
Статус предмета: обавезни/изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема посебних услова, мада елементарна знања из опште психологије могу допринети бољем разумевању
програмских садржаја
Циљ предмета Сврха курса је да пружи основна теоријска и методолошка знања из области психологије социјалног
понашања људи која су неопходна за проучавање и разумевање значајних друштвених феномена. Предмет пружа
студентима темељ на основу кога могу самостално да планирају истраживања и продубљују сопствене анализе и
тумачења активности појединаца и група у социјалном контексту. Наставним програмом обухваћене су области социјалне
психологије које су најважније за стручно профилисање студената факултета политичких наука свих смерова: процеси
социјализације и механизми социјалног учења, социјална мотивација, интерперсонално опажање и процењивање,
социјални ставови и њихово мењање, социјални утицај и конформирање; групна динамика и међугрупно понашање.
Исход предмета Студенти се оспособљавају за систематско проучавање и тумачење друштвених проблема применом
базичних социјалнопсихолошких приступа и теоријских модела. Такође, стичу способност да, коришћењем научне
методологије, самостално прикупљају податке који се односе на психолошке аспекте различитих друштвених и
политичких појава.

Садржај предмета Теоријска настава















Предмет социјалне психологије. Основни теоријски приступи и методе у проучавању социјалног понашања.
Социјализација: Појам, теорије, процеси и механизми социјалног учења. Когнитивни и морални развој
појединца и социјално понашање.
Развој раних социјалних идентитета (расни, етнички, класни)
Социјална мотивација. Алтруизам и агресија.
Опажање и тумачење социјалног света: Интерперсонално опажање и атрибуције у социјалном контексту.
Социјални утицај: моћ, послушност, утицај преузетих улога, покоравање ауторитету, конформизам
Социјални ставови и вредности: Појам, теоријски приступи, организација и мењање ставова. Истраживање
ставова и вредносних оријентација
Појам и карактеристике социјалних стереотипа и предрасуда
Ауторитарна личност и предрасудност. Различита схватања и мерења ауторитарности.
Психологија малих група: Врсте, групна структура, унутаргрупна динамика; вођство и начини руковођења
Маса и гомила: Основни видови и карактеристике колективног (масовног) понашања
Комуникација и убеђивање у социјалној интеракцији: психологија пропаганде, гласина и „информационог
рата“
Групна кооперација и компетиција. Унутаргрупни и међугрупни конфликти (основне теорије конфликата)
Психологија национализма.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Презентација експеримената; приказ и анализа података релевантних емпиријских истраживања из области социјалне
психологије; тимски рад студената на изради инструмената за истраживање социјалнопсихолошких феномена
Литература Рот, Н. (2010) Основи социјалне психологије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. (делови);
Рот Н.(2010) Психологија група. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. (делови); Хавелка, Н., Кузмановић, Б.,
Попадић, Д. (2004) Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања , Центар за примењену психологију, Београд
(делови); Васовић, М., Глигоријевић, М. (2013) Зборник текстова из Социјалне психологије (припрема за
предавања и вежбе)

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
3
1

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Остали часови
Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
писани испит
10
усмени испт
10
2 x 25
..........

поена
30

