Социјална психологија
Наставник: Владимир З. Михић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основи социјалне психологије
Циљ предмета
а) Упознавање студената са:
- основама интерперсоналних односа
- основама агресивног и просоцијалног понашања
- процесима формирања пријатељских и интимних веза и факторима који утичу на развој тих
односа
- основним аспектима формирања и одржавања група
- врстама и карактеристикама група
- основним теоријама унутаргрупних и међугрупних односа
- основама предрасуда и стереотипа
б) Оспособљавање студената:
- за препознавање значаја агреисвног и просоцијалног понашања у интерперсоналним односима
- за препознавање фактора који доприносе развоју и прекиду пријатељских и интимних веза
- за препознавање значаја групне припадности за појединца
-за разумевање унутаргрупних и међугрупних односа
- за усвајање и киртичко промишљање о различитим видовима борбе против предрасуда
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
- препознаје сопствене и туђе вербалне и невербалне комуникацијске знаке и њихов утицај на
интерперсоналне односе
- разуме значај групне припадности
- разуме разлике и специфичности различитих врста група
- схвати предности и мане различитих приступа решавању међугрупних сукоба
- да примени стечена знања у различитим доменима личног и професионалног деловања
Садржај предмета
Теоријска настава
Студенти ће се у току курса упознати са основним појмовима из области интерперсоналних
односа. Посебан део курса биће псовећен агреисвном и просоцијалном понашању, њиховим
узроцима и последицама. Такође, студенти ће се упознати са теоријама које се баве
детерминантама развоја пријатељских и интимних веза. Поред тога, студенти ће се бавити и
питањима групне припадности и њеног значаја за појединца, односима унутар и између група,
као и факторима који доводе до међугрупних сукоба и њиховог решавања.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Примери из праксе везани за основне концепте који ће бити обрађивани на теоријској настави.
Самостална (индивидуално и групно) извођење мањих експримената везаних за појмове који се
обрађују на курсу.
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