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Тематске целине: 

1. Предавања: Појмови социологије и патологије, међуљудски односи, друштвена 
патологија и нормалност, социјална психијатрија и социјална патологија 
Вежбе: Друштво, организација друштва и друштвени односи, комуникација, конфликт 
потреба и мотива 

2. Предавања: Карактер, темперамент, личност, зрела и незрела личност, поремећаји 
понашања наспрам поремећаја личности 
Вежбе: Представљање разлика између маладаптивних образаца понашања, асертивност и 
агресивност, поремећаји понашања и поремећаја личности 

3. Предавања: Малолетничка делинквенција – опасна друштвена појава 
Вежбе: Навијачке групе – организација и манифестације деловања 

4. Предавања: Вршњачко насиље у школама, тиха култура насиља међу пријатељицама 
Вежбе: Садизам и кроки силеџије 

5. Предавања: Злостављање у породици и вези, специфичности личности злостављача, 
приврженост жртве злостављачу 
Вежбе: Приказ личности жртве и личности злостављача 

6. Предавања: Психопатологија ратовања 
Вежбе: Прикази реаговања у талачкој кризи и нападу „бомбаша самоубица“ 

7. Предавања: Алкохолизам и социјалне консеквенце троугла супстанца- личност и 
социјална средина 
Вежбе: Убиства и самоубиства у алкохолисаном стању, саобраћајни трауматизам и 
алкохолизам  

8. Предавања: Злоупотреба опијата и других психоактивних супстанци (ПАС) и социјални 
миље за развој и испољавање психопатологије 
Вежбе: Приказ насилничког понашања под дејством ПАС и у апстиненцијалном 
синдрому, емоционални и когнитивни аспекти зависности од ПАС  

9. Предавања: Коцкање и социјална патологија 
Вежбе: Социјалне последица коцкања: развод брака и губитак радног ангажмана 

10. Предавања: Зависност од интернета и употреба мобилних телефона као изазови и 
проблеми савременог друштва 
Вежбе: Могуће злоупотребе интернета и комуникације мобилним телефонима  

11. Предавања: Изопаченост сексуалног понашања, сексуално узнемиравање, силовање и 
последице сексуалног насиља над женама 
Вежбе: Стигматизација и осуђивање наспрам прихватања и помоћи жртвама сексуалног 
злостављања 



12. Предавања: Специфични видови насиља у савременом друштву: окрутност према деци, 
насиље над животињама, вредносни ставови 
Вежбе: (Зло)употреба психолошких проблема свакодневице у индустрији реклама и мас-
медија: приказ адекватне превентивне употребе и злоупотребе 

13. Предавања: Организовање у превенцији насиља и злостављања, умрежавање различитих 
служби, прихватилишта и „сигурне куће“ 
Вежбе: Приказ успешног збрињавања жртви насиља у породици 

 

 

Литература:  

- Презентације истакнуте на сајту Државног универзитета у Новом Пазару, референце 
наведене на слајдовима 

- Munjiza M. Psihopatologija svakodnevnog života: vodič za zdrave i bolesne, za roditelje i 
njihovu decu, Službeni glasnik, Beograd, 2014. 
 

Завршна оцена се формира на следећи начин: 
- Присуство студената вежбама и предавањима је обавезно, о чему ће се водити 

прецизна евиденција (студентски картони, електронска табела ће бити сваке недеље 
прослеђивана руководиоцу предмета). 

- На вежбама је могуће да студент освоји до 1 поен, у зависности од ангажмана и нивоа 
показаног знања у групном раду – оцењивање почиње од друге недеље и максимално 
је могуће освојити 10 поена. 

- Презентовање решења недељног задатка (излагање у трајању од 30 минута) се 
оцењује са 5 поена за следеће аспекте: одговор на задату тему, технички квалитет 
припремљене презентације, квалитет презентовања, укључивање публике у дискусију, 
креативност – максимално је могуће освојити 25 поена. 

- Полагање теста који садржи 20 питања – максимално могуће освојити 20 поена, 
потребно је стећи више од 50% (минимално 11 поена) да би студент положио тест.  

- Усмени део испита, извлачењем по једног питања из 3 групе питања – максимално 
могуће освојити 45 поена, потребно је стећи више од 50% (минимално 23 поена) да би 
студент положио усмени део испита 

- Коначна оцена се формира као збир, а према следећој табели: 

Број бодова 
96-100 
86-94 
76-84 
66-74 
56-64 

Оцена 
10 
9 
8 
7 
6 

 


