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Циљ предмета
а) Упознавање студената:
- са појмом менталног поремећаја и критеријумима њиховог разликовања од нормалности и
менталног здравља
- са критеријумима класификације менталних поремећаја и презентацијом поремећаја у
савременим класификацијама менталних поремећаја
- са терминологијом којом се описују ментални поремећаји – називима психопатолошких
симптома и синдрома
- са клиничком сликом, током и епидемиологијом анксиозних и неуротсих поремећаја
б) Оспособљавање студената:
- да разликују ментално здраво од поремећеног понашања као и да препознаје
појединачнекатегорије менталних поремећаја
- да блада терминологијом којом се означавају психопатолошки симптоми и синдроми.
- да на адекватан начин приступа ментално поремећеној особи, развије основне вештине
комуницирања са њима и развије способност опажања знакова менталног поремећаја у
понашању ових особа
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
- дефинише и примењује на конкретном примеру критеријуме менталног поремећаја и
менталног здравља;
- да познаје критеријуме класификовања менталних поремећаја и принципе на којима се
заснивају савремене класификације менталних поремећаја;
- да препознаје, уме да дефинише, адекватно именује, зна дистинкције између њих, као и да зна
код којих дијагностичких категорија се јављају поремећаји појединих симптома и синдрома
менталних поремећаја
- да препознаје поједине категорије анксиозних и неуротских поремећаја, познаје критеријуме за
њихово класификовање, да уме да разликује сличне категорије на основу њихових
дистинктивних обележја, поседује информације о току, исходу и епидемиолошким
карактеристикама поремећаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
I Дефинисање абнормалног понашања; II Психијатријске класификације; III Симптоми и
синдроми у психопатологији; IV Анксиозност, страх и паника; V Генерализовани анксиозни
поремећај VI Социјална фобија VII Панични поремећај и агорафобија VIII Специфичне фобије IX
Соматоформни поремећаји X хипохондријаза и конверзија XI Дисоцијативни поремећаји XII
Опсесивно компулзивни поремећај
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Вежбање препознавања психопатолошких симптома и синдрома на примерима поремећаја.

Прикази и дискусија видеоматеријала са психопатолошким садржајем. Вежбање разликовања
појединих анксиозних и неуротских поремећаја.
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