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Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената с основним принципима процене личности на основу
различитих посредних индикатора. Студенти би требало да се оспособе за самосталну процену
особина личности или прављење психолошких профила особе на основу података о њеном
понашању у специфичним ситуацијама. Такође, студенти би требало да се оспособе за примену
принципа процене личности у форензичком контексту.
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: а) покаже детаљно и свеобухватно
познавање принципа процене личности на основу различитих показатеља понашања; б) покаже
способност за примену ових знања у процени конкретног случаја; ц) интегрише теоријске и
примењене аспекте процеса процене у пракси
Садржај предмета
Теоријска настава
Принципи процене личности на основу посредних индикатора. Карактеристике животног и
радног простора, естетских преференција и различитих одлука и избора као индикатори особина
личности. Бихејвиорални индикатори особина личности. Основи криминалног профилисања.
Типологије преступника, личност преступника, различите школе профилисања. Мотив, модус
операнди и потпис преступника. Проблеми у вези са препознавањем индикатора лагања.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Практичан рад на препознавању релевантних понашања на основу којих се може закључивати о
психолошком профилу особе. Писање извештаја на основу студије једног случаја.
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