Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет ПСИХОЛОГИЈА
2. Код
ФБОН 20
3. Студиска програма
Безбедност
Организатор на студиска
Катедра за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
Втора година, четврт семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

3
Вон.проф. д-р Драгана Батиќ
Нема

Содржина на предметната
програма

Основните знаења од општата психологија,
психологија на личноста, социјалната психологија,
како и посебните знаења од областа на психолошката
пропаганда,
психосоцијалната
загрозеност
на
личноста во вонредни ситуации и основи на психосоцијалната интервенција.

Методи на учење

Предавања, вежби (работа во мали групи, тестирање,
дискусии)
3+2

10

11

12
13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.1

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

15.1
15.2

Други форми на активности
16.

17.

Студентите да ги препознаваат и објаснуваат
основните законитости на психичкиот живот
(психичките процеси и психичките особини). Да
добијат продлабочено разбирање за однесување на
луѓето во вонредни услови и да се оспособат за
практична примена на стекнатите психолошки
знаења.

Начин на оценување
17.1. Тестови

39
часови
26
часови
35
часови
50
часови
бодови
1

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)
17.2.

10 бодови
до x бода
Од x до x бода
Од x до x бода
Од x до x бода
Од x до x бода
Од x до x бода

18

19.
20.
21

бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

Македонски

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Баткоска Лилјана

2.

Mihael Valter

3.

Кордиќ Борис.,
Пајевиќ Десимир

22.

22.2.

4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Батиќ Драгана

Наслов
Криминалистичка
психологија
Малолетничка
делинквенција
Општа психологија са
социјалном
психологијом

Наслов
Психологија на
комуникацијата

Издавач/година
Факултет за туризам и
угостителство, Охрид,
2007
Ars lamina 2011
Центар за примењену
психологију, Београд,
2007

Издавач/година
Факултет за
безбедност, Скопје,
2012

2.
3.

2

