Пројективне технике
Наставник: Зденка Б. Нововић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Психологија абнормалног понашања 1; Психологија абнормалног понашања 2;
Дијагностичка процена личности; Клиничка процена интелигенције; Дијагностичка процена
личности; Клинички практикум
Циљ предмета
а)Упознавање студената:
- са теоријама тестовне пројекције са посебним освртом на оне које се тичу Роршахове методе
- са основним димензијама квантификације Роршахове методе
- са основама квалитативне анализе Роршах одговора
- са основним принципима интерпретације целоkупног Роршах протокола и њеног повезивања са
осталим тестовним резултатима у батерији
- са основама задавања, оцењивања и интерпретације других пројективних техника
б) Оспособљавање студената:
- за самостално задавање, оценивање и интерпретирање Роршаховог теста мрља
- за повезивање резултата Роршаховог теста мрља са резултатима осталих тестова из батерије
- за самостално задавање, оцењивање и интерпретацију других пројективних метода
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан:
- да правилно задаје Роршахов тест мрља, води протокол са одговорима, препознаје одговор и
адекватно га оцењује.
- да квантитативнo и квалитативно анализира Роршах протоколе и познаје дијагностичке
импликације индикатора теста
- да самостално креира опис испитаника на основу свих резултата које нуди протокол и повезује
га са другим тестовним резултатима
- да уме да репродукује значења различитих индикатора теста и познаје типичне знaке
најбитнијих дијагностичких категорија на Роршаховом тесту.
- да правилно интерпретира резултате пројективних тестова у контексту клиничке батерије

Садржај предмета
Теоријска настава
I - Теорије тестовне пројекције; II Задавање теста и вођење протокола; III Основне димензије
квантитативне анализе Роршаха; IV Квалитативна анализа Роршах протокола V Интерпретација
целокупног протокола и синтеза са осталим подацима о испитанику VI Основи задавања,
оцењивања и интерпретирања других пројективних метода.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Демонстрација и вежбање задавања, оцењивања и интерпретирања Роршаховог и осталих
пројективних тестова, анализа протокола клиничких и неклиничких испитаника. СИР: Самостално
задаванје пројективних техника у клничким и неклиничким условима, израда досијеа клиничког
и неклиничког испитаника на основу Роршаха и других психодијагностичких метода.
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