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Циљ предмета
Детаљно упознавање студента са стадијумима развоја блиских односа и начинима на који се ови
односи развијају и мењају током живота; упознавање са различитим приступима, теоријама и
моделима проучавања блиских односа; детаљно упознавање са факторима који утичу на
квалитет и стабилност блиских односа; развој осетљивости за специфичне проблеме блиских
релација са родитељима, сиблинзима, пријатељима и љубавним партнерима.
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан: да разуме важност проучавања блиских
односа; да критички пореди различите приступе, теорије и моделе проучавања блиских односа;
да критички процењује истраживачке нацрте и налазе постојећих психолошких истраживања
блиских односа, те да препознаје нове значајне истраживачке проблеме у овој области, и да у
вези с тим уме да напише адекватан истраживачки нацрт.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријски приступи блиским релацијама: теорија афективне везаности, модел социјалних
релација,развојни приступи блиским релацијама; Развој блиских релација- пријатељских,
партнерских, породичних; Кључни процеси у блиским везама:започињање везе, комуникација
блискости,доминација и моћ,комуникација и конфликти, стабилност и прекидање блиских веза;
Задовољство у блиским везама: теоријски приступи; Чиниоци квалитета и стабилности блиских
веза; Саветовање и психотерапијски приступи блиским везама.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Истраживачки приступи блиским везама; Нацрти истраживања блиских релација; Дијадне
анализе; Анализе квалитета мрежа блиских релација; Актуелна истраживања блиских веза.
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