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1. Основни мотивациони појмови (мотив, подстицај, потреба, инстинкт, нагон);  
2. Теорије мотивације (инстинктивистичке, теорије нагона, хедонистичке, 

когнитивне теорије);  
3. Лоренцов хидраулички модел, 
4. Класична хомеостатска теорија,  
5. Халова бихејвиористичка теорија,  
6. Теорија активације,  
7. Теорије очекивања;  
8. Приступи у истраживању и мерењу мотивације (Тест Тематске аперцепције); 
9. Развој мотива, класификације и упознавање појединих мотива;  
10. Мотивација и личност;  
11. Мотивација као релациони појам;  
12. Социјални мотиви (афилијативни мотив; мотив за постигнућем; мотив моћи; 

мотив избегавања-уопштено); 
13. Социјални мотиви усмерени на обезбеђење личне егзистенције и афирмацију,  
14. Социјални мотиви усмерени на повезаност са другим људима); 
15. Мотив за постигнућем; Модел преузимања ризика; Когнитивни преокрет“ и  

модел властите процене;  
16. Мотив за постигнућем: Објашњење узрока успеха и неуспеха; Програми 

увежбавања мотивације и настава;  
17. Представа о властитој надарености; научена беспомоћност; 
18. Мотивација као однос особе према околини; Напетост међу потребама и 

субјективна вредност захтева: Левин; Снаге у подручју;  
19. Индивидуална анализа и општи искази; Особа и ситуација као потреба и 

притисак; Х.А. Мареј; 
20. Фрустрације и конфликти;  
21. Интеракција екстринзичних награда и интринзичне мотивације 
22. Физиолошке основе мотивације   
23. Мотивација и воља; Контрола деловања; Рубикон – модел деловања; 

Савремени мотивациони конструкти; 
24. Емоције и мотивација 



25. Емоције: појмовно одређење, опис емоција и  
26. Димензије емоционалног дођивљаја 
27. Димензионалне теорије емоција 
28. Неурофизиолошке основе емоција, телесне промене за време емоција, 

изражавање емоција; 
29. Атрибуцијска теорија емоција; Теорија когниције и побуђености; Теорија 

преноса узбуђења; Валинсова атрибусијска теорија 
30. Културолошки контекст емоција;  
31. Теорије емоција (физиолошке теорије, активациона теорија, когнитивне 

теорије, бихејвиористичко схватање емоција);  
32. Универзалистичке, Релативистичке теорије емоција,  
33. Екманова неурокултурална теорија емоција 
34. Еволуција емоција 
35. Карактеристике дечијих емоција 
36. Приврженост код људи и других примата;  
37. Емоције као основа социјалних односа   
38. Утицај расположења и емоција на когнитивно функционисање 
39. Ефекат расположења на памћење 
40. Функције емоција; Улога емоција у управљању деловањем; 
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