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Циљ предмета
упознавање студената са:
i. актуелним сазнањима о биолошким, психолошким и културалним основама полних разлика
ii. теоријским концепцијама о пореклу и природи полних разлика у различитим аспектима
понашања
iii. са савременим емпиријским студијама полног диморфизма
оспособљавање студената за:
i. критичку евалуацију различитих теоријских концепција о природи и пореклу полних разлика и
и сличности
ii. препознавање актуелних истраживачких проблема у области психологије полних разлика
iii. креирање нацрта истраживања у области психологије полних разлика
iv. уочавање полних стереотипија и предрасуда
v. усвајање толерантног става према различитостима полног идентитета и сексуалне
оријентације
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
i. опише и објасни претпостављене биолошке, психолошке и културалне основе полних разлика
ii. покаже познавање и разумевање савремених теоријских концепција о пореклу полних разлика
и сличности, као и препознавање предности и недостатака ових концепција
iii. критички анализира емпиријску евиденцију која стоји у снови различитих теоријских модела
полних разлика и сличности
iv. самостално креира адекватан нацрт истраживања у области полних разлика
Садржај предмета
Теоријска настава
Полне разлике: интериндивидуалне и групне разлике; пол и род; биолошке дефиниције пола;
дефиниције пола засноване на стилу подизања, полном идентитету и полној улози
Порекло полних разлика: општи теоријски приступи пореклу полних разлика у различитим
аспектима понашања – еволуционе и социокултуралне теорије; сексуални диморфизам;
фемининост, маскулиност и андрогиност; биолошке детерминанте, фактори социјализације,
култура
Когниција и способности: полне разлике и сличности у сензорним и моторичким способностима,
учењу и памћењу, општим и посебним интелектуалним способностима, креативности
Афективитет, конација и социјално понашање: полне разлике и сличности у нивоу активности и
емоционалности, страху и агресији, кооперацији и компетицији, мотивацији за постигнућем,
селф-концепту и експланаторном стилу
Особине личности: полне разлике у базичним особинама савремених модела личности
Други облици понашања: пол и ментално-здравствени проблеми, професионално понашање и
вођство, антисоцијално понашање, просоцијално и политичко понашање
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