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Предмет: Психологија одраслог доба и старења 

 

Тематске целине: 

1. Предавања: Континуитет развоја личности и концепт развоја у одраслој доби 
Вежбе: Уврежена схватања о специфичностима развоја и старења 

2. Предавања: Различити концепти старости и старења 
Вежбе: Специфичности, проблеми мерења и истраживања у различитим старосним 
добима 

3. Предавања: Адолесценција као предворје одрасле доби и младо одрасло доба 
Вежбе: Формирање идентитета, полни развој и сазревање, љубав и љубомора, партнерске 
релације и укључивање у заједницу 

4. Предавања: Средње одрасло доба 
Вежбе: Професионална оријентација и избор занимања 

5. Предавања: Присност, независност, финансијска зависност, телесна и емоционална 
зависност кроз различита животна доба 
Вежбе: Схватање и прихватање норми и појам слободе кроз различита животна доба 

6. Предавања: Полне специфичности кроз старење 
Вежбе: Уважавање полних разлика у савременим друштвима 

7. Предавања: Заснивање породице и планирање породице, брачне нестабилности и 
самачки живот 
Вежбе: Проблеми породице и алтернативни облици породице у савременом друштву 

8. Предавања: Специфичности трудноће, порођаја и пуерперијума 
Вежбе: Прихватање „другог стања“, ишчекивање порођаја и прихватање улоге родитеља 

9. Предавања: Криза средњих година 
Вежбе: Менопауза жена и климакс мушкараца 

10. Предавања: Биолошко старење, очекивана животна доб, чулни капацитети, последице 
соматских болести и перцепција здравља 
Вежбе: Доживљај тела које стари  

11. Предавања: Професионални ангажман и афирмација 
Вежбе: Промена занимања, изазови успешне каријере и одлазак у пензију 

12. Предавања: Старост и суочавање са смрћу 
Вежбе: Старење светске популације, деменције и проблеми неге старих 

13. Предавања: Мотивација, циљеви и осећања, компетентност, креативност и побољшање 
квалитета живота у различитим добима 
Вежбе: Мотивација за постигнућем, моралне и религијске вредности 
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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 0,5 поена, у зависности од ангажмана и 
нивоа показаног знања у групном раду – оцењивање почиње од друге недеље и 
максимално је могуће освојити 6 поена. 

- Презентовање решења недељног задатка (излагање у трајању од највише 10 минута) 
се оцењује са 3 поена за следеће аспекте: одговор на задату тему, технички квалитет 
припремљене презентације, квалитет презентовања – максимално је могуће освојити 9 
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 

 


