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Тематске целине: 

1. Предавање: Психички живот човека и психопатологија, свест као интегративна 
психичка функција, пажња и опажање 
Вежбе (клиничке вињете): 
- Поремећаји свести у ширем смислу: депресонализација, дереализација, 

трансформација личности  
- Поремећаји свести у ужем смислу: квалитативни и квантитативни 
- Пажња деце и пажња пацијената у маничној епизоди 
- Пажња расејаног научника и пажња пацијeната у депресивној епизоди 
- Агнозије, илузије и халуцинације 

2. Предавање: Мишљење, интелигенција и памћење, појам когнитивних функција 
Вежбе (клиничке вињете): 
- Поремећаји мишљења по форми – од мутизма до неологизма 
- Поремећаји мишљења по садржају – присилне идеје 
- Бизарност или културелне специфичности садржаја суманутих идеја, поређење 

параноичних и параноидних суманутих идеја кроз примере и разматрање 
различитих механизама настанка суманутих идеја 

3. Предавање: Емоције, воља и нагони 
Вежбе (клиничке вињете): 
- Поремећаји емоција – расположење и афект, квантитативни и квалитативни 

поремећаји емоција 
- Поремећаји нагона – витални нагони и социјални нагони 
- Суицидалност као ургентно стање у психијатрији 
- Поремећаји воље – вољне и невољне радње, сугестибилност и кататони синдром 

4. Предавање: Маркантна психопатологија у различитим менталним поремећајима 
Вежбе (клиничке вињете): 
- Поремећаји емоција у депресији 
- Поремећаји мишљења у схизофренији 
- Поремећаји когниције у деменцији 

5. Предавање: Испитивање психичких функција: практични аспекти у клиничком раду 
Вежбе (клиничке вињете): 
- Невербална комуникација, успостављање вербалног контакта, интервју 
- Резиме о испитивању психичких функција – која питања поставити? 
- Разматрање приказа случајева, препознавање и именовање опсервиране 

психопатологије, батерије психолошких тестова, формулисање психичког статуса 
(појединачни задаци за самосталан рад) 
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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 – максимално могуће освојити 15 поена 

- Полагање теста који садржи 40 питања – максимално могуће освојити 40 поена, 
потребно је стећи више од 50% (минимално 21 поен) 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 

 
 


