
Студијски програм/студијски програми:ОАС новинарства, ОАС политикологије, ОА међународне студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Политичко понашање 
Наставник (презиме, средње слово, име): Васовић Д. Мирјана, Глигоријевић С. Милена 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема посебних предуслова за похађање овог предмета, мада почетна знања из психологије и елементарно 
познавање дескриптивне статистике (квантитативних метода друштвених истраживања) могу помоћи бољем 
разумевању изложене материје 
Циљ предмета Циљ курса јесте да омогући студентима разумевање психолошких предуслова појединчевих 
политичких избора и активности, као и импликација које они имају  на колективно политичко понашање, међугрупне 
односе и квалитет  репрезентативне демократије у целини. Садржаји предмета обухватају алтернативне теоријске 
приступе који доминирају у овој области, а у чијем средишту су појмови рационалног избора, психодинамике 
личности, масовне психологије, социјалног учења, когнитивне обраде информација, социјалног идентитета и 
међугрупних конфликата.   

Исход предмета Повећање знања о главним приступима и моделима тумачења психологије политичког понашања; 
бољи увид у спектар расположивих средстава за проучавање политичких активности и повећање компетенција за 
разумевање и тумачење (емпиријских) података из ове области; повећање способности студената за критичку 
рефлексију постојеће литературе - што све, у крајњој инстанци, омогућава боље разумевање законитости 
индивидуалног и колективног политичког понашања и политичких процеса у целини.  
Садржај предмета Теоријска настава (теме) 

 Уводно предавање: Предмет политичке психологије; теоријско-методолошки приступи  и нивои анализе  
 Индивидуални политички развој: основна питања у проучавању (ране) политичке социјализације  
 Личност и политика(ауторитарност; други приступи у проучавању односа личности и политичког понашања)  
 Психологија политичких вођа и следбеника   
 Политички ставови, вредности и идеологије као психолошке предиспозиције политичког понашања 
 Когнитивни аспекти политичког понашања: развој политичког и идеолошког мишљења; информисање, 

знање и политичко одлучивање; когнитивна компетентност и когнитивна мобилизација грађана  
 Улога етничких стереотипа и предрасуда у међунационалним /међународним односима 
 Психологија гласачког понашања: партијска идентификација , изборна мотивација и партиципација 
 Психологија политичке пропаганде: масовни медији и персуазија; „информациони рат“ ; „теорије завере“ у 

политици  
 Психологија масе и облици колективног политичког понашања 
 Социјални утицај: покоравање ауторитету и политичко насиље („злочини послушности“) 
 Групе I: Психологија групе и међугрупних односа (карактеристике  међугрупног понашања у политици)  
 Групе II: Психолошке теорије међугрупних конфликата и претпоставке њиховог решавања  
 Политичка психологија национализма, етничких конфликата и геноцида  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Презентација експеримената; приказ  и анализа података релевантних емпиријских истраживања из области 
психологије политичког понашања; приказивање  документарних филмова (у циљу илустрације); тимски рад 
студената на изради инструмената за истраживање политичких ставова и понашања, њиховој примени  и анализи 
добијених налаза 
Литература Васовић, М (2007) У предворју политике (политичка социјализација у детињству и раној адолесценцији). 
Службени гласник, Београд (делови); Рот, Н.: Основи социјалне психологије. (2010) Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд. (делови); Рот Н.: Психологија група. (2010) Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
(делови); Голубовић, З., Кузмановић, Б.,  Васовић, М. (1995) Друштвени карактер и друштвене промене у светлу 
националних сукоба. ЦФДТ, Филип Вишњић, Београд. (делови) ;Васовић, M. (1998) Вредносне претпоставке 
демократске трансформације, u Лавиринти кризе. С. Самарџић, Р. Накарада, Ђ. Ковачевић (ур.)  Институт за 
европске студије, Београд.; Васовић, М., Глигоријевић, М. (2013) Зборник текстова из Политичке психологије 
(припрема за предавања и вежбе) 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, тимски истраживачки рад 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања (през.) 10 писани испит  
вежбе (тимски рад) 10 усмени испит 30 
колоквијум-и 2 x 25 ..........  

 
 


