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Циљ предмета
Циљ курса је упознавање студента са концептима породице као система, функционалности и
дисфунцкионалности породичног система; основним концептима системске породичне
психотерапије: појмовима хомеостазе, циркуларности, еквифиналности, те са основним
концептима базичних праваца системских психотерапијских школа (трансгенерацијски приступ,
животни циклус, субсистеми, границе, хијерархија и адаптабилност у оквиру структуралног
приступа).
Такође, циљ курса је упознавање и развој вештина вођења интервјуа са породицом у оквиру
системске породичне психотерапије, те анализа података о породици и симптому у циљу
постављања системске хипотезе као основа плана терапијског рада са породицом.
Исход предмета
На крају курса студент би требало да покаже разумевање специфичности ситемског приступа
разумевању симптома и значаја породичног контекста за развој симптома и ток терапије; улога
и односа унутар породице на системски начин, као и да покаже разумевање симптоматског
понашања у контексту породичних релација, начина адаптације и у функцији одржавања
породичне хомеостазе.
Од студента се очекује да на крају курса на, конкретном примеру, покаже разумевање породице
из угла системске теорије и то:
- да самостално анализира породичну структуру, улоге и релације, те да опише
циркуларност унутар њих;
- да самостално анализира карактеристике фазе животног циклуса породице и начина
адаптације појединих чланова и породице у целини
- да самостално анализира квалитет граница и функционисања субсистема унутар
породице
и да на основу свега претходно наведеног, као темељ за план третмана, постави и образложи
хипотезу о функцији симпотма у породици и одржавању породичне хомеостазе.

Садржај предмета
Теоријска настава
Породица као систем: улоге, структура, субсистеми, границе, расподела моћи и
хијеархија;развојни циклус породице- фазе животног циклуса, захтеви за адаптацијом и
променама; породична хомеостаза; породична правила и односи; концепт функционалности и
дисфункционалности породичног система, функција симптома у систему
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
први интервју са породицом и принципи рада са породицом на терапији; анализа животног
циклуса породице и развојних задатака; испитивање породичне структуре, улога и односациркуларна питања; постављање и анализа структуралне мапе породице; постављање хипотезе
о функцији симптома у породици и давање повратне информације породици.
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