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Циљ предмета
Циљ предмета:
а) Упознавање студената:
- са савременим теоријским позицијама у објашњавању чинилаца етиологије, патопластицитета,
трајања и исхода менталних поремећаја.
- са типичним нацртима и инструментима провере поставки савремених психопатолошких
теорија;
б) Оспособљавање студената:
- за критичко евалуирање и упоређивање савремених теоријских позиција у психопатологији;
- за примену савремених теоријских поставки психопатологије на психотерапијску и
психодијагностичку праксу.
- за критичко евалуирање и употребу експерименталних поступака у провери савремених
теоријских позиција психопатологије
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
- репродукује поставке различитих модела менталних поремећаја
- евалуира вредност различитих модела са аспекта њихове употребљивости у клиничкој пракси
-самостално налази, евалуира, изводи закључке и уочава проблеме у литератури на тему
савремених психопатолошких модела
-конципира начине провере теоријских поставку путем адаптације различитих експерименталних
поступака
Садржај предмета
Теоријска настава
I Теорије неуротских, са стресом повезаних и неуротских поремећаја; II Теорије афективних
поремећаја; III Теорије схизофрених и психотичних поремећаја; IV Теорије поремећаја личности.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Кроз дискусионе групе и упућивање на литературу за семинарски рад, студенти ће се упознати са
следећим експерименталним поступцима у истраживању психопатологије:-струп задатак, задаци
процене селективне пажње, задаци имплицитне меморије, аутобиографска меморија,
неуроимиџинг.
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