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Циљ предмета
а) Упознавање студената:


са савременим теоријским моделима у психологији личности



са различитим истраживачким парадигмама у психологији личности

 са методолошким проблемима у вези са истраживањима личности
б) Оспособљавање студената:


за разликовање основних теоријских праваца у психологији личности



за проблемски приступ теоријама и моделима личности



за проблемски приступ истраживању личности



за креирање основних истраживачких нацрта у психологији личности

Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
• покаже свеобухватно познавање и проблемски приступ теоријама и моделима личности
• покаже разумевање различитих истраживачких парадигми у оквиру психологије личности
• покаже свеобухватно разумевање методолошких проблема у вези са проучавањем личности
• самостално уочава проблеме истраживања и креира нацрт истраживања
Садржај предмета
Теоријска настава
I Проблеми психологије личности: питања структуре, динамике и развоја личности; II
Методолошки проблеми повезани са проценом личности: прикупљање информација; медији
процене; нацрти истраживања; поузданост мерења; валидност мерења; факторска анализа; III
Основни истраживачки проблеми психологије личности: репрезентативност узорка варијабли
личности, општи проблеми у вези са упитничким мерењем особина и главни методолошки
приступи IV - Савремени теоријски модели у психологији личности: лексички модели;
психобиолошки приступи личности; когнитивни модели; емоције и емоционална регулација;
индивидуалне разлике у физиолошком реаговању; стрес; coping стратегије; V - прикази научних
радова из домаће или стране периодике, претраживање интернета
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
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