Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Uvod v psihologijo

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1.

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
1.

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

45
Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Samost. delo
Individ.
work
64

ECTS
4

red. prof. dr. Janek Musek

Predavanja / slovenski; del predmeta je možno predavati v angleškem
Lectures: jeziku
Vaje / Tutorial: slovenski; del predmeta je možno predavati v angleškem
jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Vpis v 1. letnik študija.

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Predmet, cilji in struktura psihologije:
Definicija psihologije. Pojmovanja predmeta
psihologije. Zavestno izkustvo. Nezavedni
procesi. Obnašanje. Osebnost. Integralno
pojmovanje predmeta psihologije. Mesto
psihologije v sistemu znanosti. Znanstvena
metoda. Znanstvene hipoteze, modeli in teorije.
Znanstveni zakoni.
Usmeritve psihologije: psihodinamska,
vedenjska, humanistična, kognitivna,
bioevolucijska, sociokulturna.
Fenomenološka in objektivna tradicija v
psihologiji. Spoznavni in praktični cilji. Opis,
razlaga, napoved, sprememba. Psihološke
discipline: teoretične in aplikativne. Mejna in
transdisciplinarna področja psihologije.
Metode psihologije: Pridobivanje informacij.
Ocenjevanje in merjenje, raziskovanje,
razlaganje in uporaba spoznanj.
Pregled glavnih metod ocenjevanja
(opazovanje, razgovor, anketa; testi;
vprašalniki, lestvice, inventarji; projekcijske
tehnike). Raziskovalni proces: problem,
formulacija hipotez, preverjanje, tolmačenje.
Pregled glavnih metod raziskovanja (študija
primera in klinična metoda; eksperiment;
naravno, poljno in deskriptivno raziskovanje;
korelacijsko in multivariatno raziskovanje).
Področja psihologije: Kognitivni procesi.
Motivacijski in čustveni procesi. Osebnost in
medosebne razlike. Sposobnosti. Jaz,
samopodoba in samospoštovanje.
Psihični razvoj. Socialni vidiki obnašanja.
Psihično zdravje, stres in psihoterapija.
Kognitivna nevroznanost: Vpetost psihologije v
multidisciplinarno kognitivno nevroznanost;
raziskovalni pristopi in strategije
eksperimentalne kognitivne psihologije,
kognitivne nevropsihologije, elektrofiziologije
in slikanja možganov, računske kognitivne
nevroznanosti.
Osnove psihološke etike
Temeljni literatura in viri / Readings:

Musek, J. (2005). Predmet, metode in področja psihologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Musek, J. (1999). Uvod v psihologijo. Ljubljana: Educy.
Musek, J. , Polič, M. in Pečjak, V. (1981). Uvod v psihološko metodologijo. Ljubljana, FF. (str. 5098, 142-218)
Feldman, R. S. (2005). Understanding psychology (7th ed.). New York: McGraw-Hill. (pogl. 1-2)
Internetni viri:
http://www.has.vcu.edu/psy/psy101/forsyth/psych.htm (splošno, zelo informativno)
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=853
http://www.socialresearchmethods.net/kb/intres.htm
http://methods.fullerton.edu/framesindex.html
http://psy1.clarion.edu/mm/General/Methods/Methods.html
Cilji in kompetence:
Cilji: Posredovanje najpomembnejših temeljnih
informacij o predmetu, ciljih in metodah
psihologije. Spoznavanje temeljev in principov
diagnostičnega proučevanja in funkcionalnega
raziskovanja v psihologiji. Po končanem
programu dobi študent vpogled v to, kaj
psihologija proučuje, s katerimi glavnimi
problemi in področji se ukvarja, kakšne cilje in
naloge si pri tem postavlja in kakšne metode pri
tem uporablja. Študent tudi pridobi vpogled v
strukturo psihologije kot znanosti, spozna njena
temeljna področja in discipline ter njene glavne
interdisciplinarne in transdisciplinarne
povezave.
Kompetence: Študent je zmožen razumeti in
pregledno presojati temeljno strukturo
psihologije kot (empirične) znanosti: njen
položaj v sistemu znanosti, njen predmet, njene
cilje in naloge, njene metode in tehnike
(ocenjevalne, raziskovalne, razlagalne in
uporabne), njene discipline ter vsebine,
področja in probleme, ki jih obravnava.
Zmožen je kritične presoje ter prenove in
izboljševanja pridobljenega psihološkega
znanja. Zmožen je tudi razumeti, presojati in
ocenjevati temeljne etične, moralne in legalne
vidike psihološkega dela in raziskovanja.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov
in podatkov o psihologiji kot (empirični)
znanosti, njenem predmetu, ciljih, nalogah,
področjih (panogah, njihovih kategorijah,
njihovih meddisciplinskih in transdisciplinskih
povezavah), problemih, disciplinah in metodah.
Razumevanje temeljnih značilnosti, področij in

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

načinov znanstvenega spoznavanja.
Razumevanje pomena in perspektive
psihologije v odnosu do drugih znanosti.
Razumevanje glavnih etičnih in pravnih načel
psihološkega dela in raziskovanja.
Uporaba:
Aplikacija temeljnih informacij o psihologiji
pri študiju.
Refleksija:
Kritično in etično odgovorno presojanje
temeljnih nalog psihologije in psihološkega
dela, zlasti ocenjevanja in raziskovanja.
Zmožnost kritične presoje ter prenove in
izboljševanja temeljnega psihološkega znanja.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Temeljne zmožnosti za kritično in učinkovito
uporabo virov, zbiranje in interpretacijo
informacij, analize podatkov in izsledkov
raziskovanja, komuniciranje strokovnih mišljenj
in dognanj v ustni in pisni obliki.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, interaktivne diskusije.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) ustni ali pisni izpit
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno)
Reference nosilca / Lecturer's references:
Musek, J. (2005). Predmet, metode in področja psihologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Musek, J. (1999). Uvod v psihologijo. Ljubljana: Educy.
Musek, J. (2003). Zgodovina psihologije. Ljubljana, Filozofska fakulteta UL.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Metodologija psihološkega raziskovanja

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
1

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

30

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

15

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
37

Nosilec: red. prof. dr. Valentin Bucik
Drugi izvajalci: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Predavanja / slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik
študija psihologije
(b) opravljena individualna naloga in dovoljšnji
predpisani delež absolviranih vaj sta pogoj za
pristop h končnemu izpitu

Prerequisits:

Vaje se izvajajo individualno z računalnikom.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
3

1. Vedenjska znanost in problemi preučevanja
vedenja, etika v raziskovalnem procesu
2. Raziskovalni koraki
a) Razvijanje ideje: brskanje po literaturi,
uporaba bibliografskih baz podatkov (COBISS,
PsycINFO, ScienceDirect, Google Scholar …)
b) izbor raziskovalne strategije (presečno vs.
longitudinalno raziskovanje; empirična vs.
teoretsko pregledna študija),
c) izdelava raziskovalnega načrta
(eksperimentalni, kvazieksperimentalni,
korelacijski in drugi neeksperimentalni načrti;
izbor udeležencev, pripomočkov, priprava na
izvedbo)
č) izvedba raziskave; konceptualna vprašanja
psihološkega merjenja
d) analiza in prikaz rezultatov
e) poročanje o raziskavi (pravila APA, pisanje
poročila, druge vrste komunikacije izsledkov;
sestava poročila o raziskavi, elementi
raziskovalnega poročila; načela čistega in
konciznega sloga pisanja; navedba referenc;
priprava rokopisa za objavo)
Temeljni literatura in viri / Readings:
Internetni viri:
http://www.socialresearchmethods.net/kb/contents.htm
http://methods.fullerton.edu/framesindex.html
http://www.wadsworth.com/psychology_d/templates/student_resources/workshops/resch_wrk.html
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=853
http://www.apa.org
http://www.apastyle.org/index.aspx

Cilji in kompetence:
Cilj: usposobiti študenta za osnovno
raziskovalno delo
Kompetence: Študent pridobi osnovna znanja
iz metodologije psihološkega raziskovanja.
Loči različne raziskovalne pristope in načrte.
Zna uporabljati bibliografske baze podatkov,
zna iskati po spletu. Zna pripraviti raziskovalno
poročilo ali drugačne vrste predstavitev
izsledkov.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
poznavanje in razumevanje načel
kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja
ter raziskovalnih korakov, poznavanje virov
podatkov

Knowledge and understanding:

Uporaba:
iskanje po bazah psihološke literature, uporaba
ustrezne raziskovalne strategije in načrta za
posamezni raziskovalni problem, uporaba
računalnika pri poročanju o izsledkih raziskave
(uporaba MS Word, MS Excel, MS
Powerpoint)
Refleksija:
kritično ovrednotenje skladnosti med
teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem,
zavedanje težav pri preučevanju vedenja
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
uporaba IKT, spretnosti iskanja in uporabe
domače in tuje literature in drugih virov,
pisnega in drugih vrst poročanja

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, individualne naloge, računalniške
delavnice

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
a) pisni izpit;

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

100 %

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL
in fakultetnih pravil

Reference nosilca / Lecturer's references:
Bucik, V. (1997). Informatica, Capitoli scelti di informatica ed uso del computer in psicologia.
Ponatis. Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete.
Bucik, V. (1998). Znanstvene metode raziskovanja v psihologiji : ali jih res poznamo? Panika, 3
(2), 2-4.
Bucik, V. (2004). Poglavja iz metodologije psihološkega raziskovanja : podiplomski magistrski
študij. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2003/2004.
Podlesek, A. (2003). O facetni teoriji in njenem prispevku k psihološkemu raziskovanju.
Psihološka obzorja, 12 (3), 25-42.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Opisna statistika

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
1

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

45

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
62

Nosilka: izr. prof. dr. Anja Podlesek
Drugi izvajalci: asist. dr. Luka Komidar

Predavanja / slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik
študija psihologije

Prerequisits:

Vaje se izvajajo v obliki računalniških
delavnic.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
5

Osnovni pojmi v statistiki in psihološkem
merjenju (vrste spremenljivk, merske ravni,
oznake). Vnos podatkov in pregled podatkov.
Urejanje podatkov in frekvenčne porazdelitve.
Osnovne oblike grafičnega in tabelaričnega
prikazovanja rezultatov, standardi APA za
prikaz rezultatov. Osnove verjetnostnega
računa, nekatere verjetnostne porazdelitve
(binomska, normalna). Deskriptivna
univariatna statistika (srednje vrednosti in
relativna števila, mere razpršenosti, oblika
porazdelitve). Določanje položaja rezultata v
skupini (percentilni rangi in percentili, zvrednosti, transformacije rezultatov). Linearna
korelacija in regresija. Različni korelacijski
koeficienti.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. London: Sage. (str. 37-142)
Gravetter, F. J. in Wallnau, L. B. Statistics for the behavioral sciences (8. izd.). Belmont, CA:
Wadsworth. (str. 1‐197; 519‐603) ali Gravetter, F. J. in Wallnau, L. B. Essentials of statistics for the
behavioral sciences. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. (str. 1‐159; 422‐470)
Internetni viri:
http://davidmlane.com/hyperstat/index.html (Introduction to Statistics, Describing Univariate Data,
Describing Bivariate Data)
Cilji in kompetence:
Cilj: usposobiti študenta za uporabo opisne
statistike
Kompetence: Študent pridobi osnovna znanja
iz analize podatkov. Nauči se opisati podatke,
rezultate smiselno tabelarično in grafično
prikazati ter pridobi temeljne veščine pri delu z
računalnikom (izvajanje deskriptivne
univariatne in bivariatne statistike s programi,
kot sta MS Excel in SPSS). S tem znanjem je
usposobljen za branje in razumevanje
znanstvene in strokovne literature ter kritično
evalvacijo korektnosti izvedenih obdelav
podatkov. Zna uporabiti pridobljeno znanje v
pripravi in izvedbi empiričnih raziskav in pri
praktičnem delu.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov,
teorij in postopkov deskriptivne statistike

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:

urejanje podatkov, prikaz rezultatov in izračun
različnih statistik v novih situacijah in na novih
problemih; uporaba računalnika za statistično
analizo podatkov (uporaba MS Excel, SPSS)
Refleksija:
zavedanje omejitev obravnavanih metod in
upoštevanje omejitev pri interpretaciji in
uporabi rezultatov; kritično ovrednotenje
skladnosti med teoretičnimi načeli in
praktičnim ravnanjem; premislek o ustrezni
analizi podatkov pri načrtovanju raziskave
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
uporaba IKT, uporaba različnih postopkov
analize podatkov, spretnosti uporabe domače in
tuje literature in drugih virov, zbiranja in
interpretiranja podatkov, pisnega poročanja,
identifikacija in reševanje problemov

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, reševanje nalog, individualne
naloge, računalniške delavnice

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit, sprotni kolokviji; končna
ocena je obtežena vsota ocen pisnega
izpita in sprotnih kolokvijev;
Pisni izpit 70
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL %, sprotni
kolokviji 30 %
in fakultetnih pravil
Reference nosilca / Lecturer's references:
Marjanovič Umek, L., Podlesek, A. in Fekonja, U. (2005). Assessing the home literacy
environment: relationships to child language comprehension and expression. European journal of

psychological assessment, 21 (4), 271-281.
Zupančič, M., Podlesek, A. in Kavčič, T. (2006). Personality types as derived from parental reports
on 3-year-old. European Journal of Personality, 20, 285-303.
Sarchiapone, M., Podlesek, A., Marušič, A. (2009). Relations of psychological characteristics to
suicide behaviour: results from a large sample of male prisoners. Personality and Individual
Differences, 47(4), 250–255.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Motivacija in emocije

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
1

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

30

30

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
74

Nosilka: red. prof. dr. Darja Kobal Grum
Drugi izvajalci: doc. dr. Andreja Avsec

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik
študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
6

Motivacija:
Opredelitev motivacije: laično in znanstveno
pojmovanje motivacije, vzroki motivacije in
vedenje. Problemi motivacije: statika in
dinamika v motivaciji, potisna« in
»privlačnostna« motivacija, primarni,
sekundarni in duhovni motivi, temeljni pristopi
v psihologiji motivacije, glavni koncepti v
psihologiji motivacije. Pojmovanja motivacije
v preteklosti. Teoretski pristopi k motivaciji:
biološke, psihoanalitične, vedenjske,
fenomenološke, eksistencialistične in
humanistične, kognitivne teorije motivacije.
Zavestna in nezavedna motivacija. Dinamika
motivov. Kognitivni vidiki motivacije I: cilji,
načrti, samoregulacija, osebna prepričanja,
samoučinkovitost, naučena nemoč. Kognitivni
vidiki motivacije II: sebstvo, samopodoba,
kognitivna disonanca, identiteta. Merjenje
motivacije.
Emocije:
Narava emocij. Vzroki za nastanek emocij.
Teorije emocij. Število in vrste emocij.
Emocije in razpoloženje. Biološki vidiki
emocij. Kognitivni vidiki emocij. Socialni in
kulturni vidiki emocij. Nadzor nad emocijami.
Ciljno kongruentne emocije: sreča, optimizem,
veselje, ljubezen, navezanost. Ciljno
nekongruentne emocije: žalost, strah, jeza,
anksioznost, depresivnost, sram, krivda. Stres
in emocije. Motnje čustvovanja. Travma in
postravmatski stresni sindrom. Merjenje
emocij.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Brewer, M. B. in Hewstone, M. (2004). Emotion and motivation. Oxford: Blackwell Publishing.
(str. 21-75)
Ekman, P. in Davidson, R. J. (1994). The Nature of Emotion: Fundamental Questions. New York:
Oxford University Press. (str. 73-112)
Franken, R. (2001). Human motivation (5th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. (str. 14-130)
Kobal Grum, D., Kolenc, J., Lebarič, N. in Žalec, B. (2004). Samopodoba med motivacijo in
tekmovalnostjo, str. 42-89.
Yun Dai, D. in Sternberg, R. J. (2004). Motivation, Emotion and Cognition. New York: Lawrence
Erlbaum Associates. (str. 27-55)
Kobal Grum, D., Musek, J. (2009). Perspektive motivacije. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Univerza v Ljubljani.
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji: Študenti spoznajo teoretske in aplikativne
vidike motivacije in emocij, ki jih bodo znali
aplicirati na temeljna spoznanja obče
psihologije. Glavni cilj predmeta je seznaniti
študente s psihologijo motivacije in emocij in
temelji na spoznavanju glavnih zakonitosti,
sorodnih konceptov, teorij in raziskovalnih
pristopov.
Kompetence: poznavanje in razumevanje
utemeljitve in razvoja psihologije motivacije in
emocij, sposobnost za reševanje konkretnih
psiholoških problemov z uporabo znanstvenih
metod in postopkov v psihologiji motivacije in
emocij, koherentno obvladanje temeljnega
znanja iz psihologije motivacije in emocij,
razumevanje pomena teoretskih in aplikativnih
osnov motivacije in emocij, kritičen odnos do
psihologije motivacije in emocij, študenti
vzporedno usvajajo kritično-refleksivno
mišljenje
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Pridobljeno znanje študentom omogoča
vpogled v osnove razumevanja psihologije
motivacije in emocij in tvori temelj za nadaljnji
študij psihologije.
Uporaba:
Osnovna opremljenost z znanjem iz psihologije
motivacije in emocij. Iskanje povezav med
teoretskimi spoznanji, uporabo usvojenega
znanja in anticipacijo v lastni izkustveni praksi.
Refleksija:
Kritično ovrednotenje skladnosti med
teoretičnimi načeli in praktično-izkustvenim
ravnanjem.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Spretnosti uporabe domače in tuje literature in
drugih virov, zbiranja in interpretiranja
podatkov, uporaba različnih postopkov,
poročanje (ustno in pisno), identifikacija in
reševanje problemov, kritična analiza, sinteza,
pisanje člankov, refleksij na prebrano
literaturo, delo v timih, socialne spretnosti ipd.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, seminarji

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) pisni izpit, kolokvij; končna ocena se
določi na podlagi ocene iz vaj,
seminarske naloge in izpita;
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno) oz. opravil / ni opravil; ob
upoštevanju Statuta UL in fakultetnih
pravil.

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

20% ocena iz
vaj, 10%
ocena
seminarske
naloge,
70% ocena
izpita

Reference nosilca / Lecturer's references:
Kobal Grum, D., Lebarič, N. in Kolenc, J. (2004). Relation between self-concept, motivation for
education and academic achievement : a Slovenian case. Studia psychologica, 46 (2), 105-126.
Kobal Grum, D., Kolenc, J., Lebarič, N. in Žalec, B. (2004). Samopodoba med motivacijo in
tekmovalnostjo : interdisciplinarni pristop (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba.
Kobal Grum, D., Arnerić, N., Kobal, A. B., Horvat, M., Ženko, B., Džeroski, S., Osredkar, J.
(2004). Emotions and personality traits in former mercury miners. Psihološka obzorja, 13 (4), 9-31.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Razvojna psihologija otroštva

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
1

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

60

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
74

ECTS

Nosilka predmeta: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek.
Drugi izvajalci: doc. dr. Urška Fekonja Peklaj

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik
študija psihologije,
(b) opravljene vaje, pozitivno ocenjena poročila
o vajah in opravljen kolokvij iz vaj so pogoj za
pristop k pisnemu izpitu iz predmeta

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

6

Razvojna obdobja: prednatalno obdobje,
obdobje dojenčka, malčka, zgodnjega otroštva,
srednjega in poznega otroštva. Prečni in
vzdolžni pristop zbiranja podatkov.
Mikrogenetski pristop v razvojnopsihološkem
raziskovanju. Opazovanje v naravnem in
laboratorijskem okolju. Pogovor, raba
vprašalnikov, razvojni preizkusi. Spočetje,
embrio, fetus, rojstvo, novorojenček. Biološka
rast človeka. Razvoj dojenčka in malčka: grobi
in drobni gibi, zaznavni razvoj, razvoj mišljenja
in govora, čustva in temperament, socialni
razvoj. Razvoj navezanosti.
Razvojnopsihološki vidiki otrokove
pripravljenosti za vstop v šolo. Razvoj otroka v
zgodnjem in srednjem otroštvu: razvoj
mišljenja, pojmotvornost, pragmatična raba
jezika, metajezikovno zavedanje teorija uma,
socialna kognicija, socialna in moralna
kompetentnost, razvoj osebnostnih značilnosti,
gibalni razvoj. Reševanje problemov. Vloga
socializacije v otrokovem razvoju. Individualne
razlike med otroki po posameznih področjih
razvoja. Medkulturne razlike v razvoju. Razvoj
otroške igre. Razvoj otroške risbe. Podobnosti
in razlike v razvoju med deklicami in dečki.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2001). Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 28–85
in str. 109–143). Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija (str. 119–509) Ljubljana:
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L., Kranjc, S. in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. Domžale:
Založba Izolit.
Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Bajc, K. (2006). Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo.
Psihološka obzorja, 2.
Kranjc, S., Marjanovič Umek, L. in Fekonja, U. (2003). Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop
za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja. Jezik in slovstvo, 48(5), 51–63.
Bukatko, D. in Daehler, M. W. (2001). Child development. Boston, New York: Houghton Mifflin
Company.
Karmiloff, K. in Karmiloff–Smith, A. (2001). Pathways to language. Cambridge, Massashusetts,
London: Harvard University Press.
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji: Študentke/študentje spoznajo osnovne
zakonitosti razvoja v posameznih obdobjih in
podobdobjih in jih znajo razložiti z osnovnimi
razvojnopsihološkimi teorijami; znajo rabiti
osnovne razvojnopsihološke pojme pri opisu
razvojnih značilnosti in razlagi normativnih
razvojnih sprememb v obdobju
otroštva; spoznajo in se naučijo rabiti
razvojnopsihološke preizkuse za dojenčke,
malčke in otroke v zgodnjemin srednjem
otroštvu; oblikujejo zanimanje in kritični odnos
do znanstvene in strokovne razvojnopsihološke
literature.
Kompetence: Študentke/ študentje znajo
razvojnopsihološka spoznanja o razvoju
dojenčka, malčka in otroka na različnih
področjih povezovati in umestiti v
razvojnopsihološke teorije; znajo izbrati in
uporabiti razvojnopsihološke preizkuse za
ocenjevanje dojenčkovega, malčkovega in
otrokovega razvoja in dosežke ustrezno
interpretirati; znajo razvojnopsihološka
spoznanja uporabiti pri razlikovanju
normativnega od nenormativnega razvoja in pri
reševanju razvojnopsiholoških vprašanj v
praksi.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študentke/študentje:
Znajo razložiti razvojne spremembe v
prednatalnem obdobju, obdobjih dojenčka,
malčka, otroka v zgodnjem in srednjem
otroštvu z vidika razvojnopsiholoških teorij.
Razumejo zakonitosti biološkega razvoja,
zaznavnega , spoznavnega, čustvenega,
socialnega osebnostnega in moralnega razvoja.
Znajo razlikovati med normativnim razvojem
in odstopanjem od normativnega razvoja.
Razumejo dejavnike otrokovega razvoja v
posameznih razvojnih obdobjih.
Razumejo razlike v razvoju glede na spol,
kulturno in socialno okolje.
Uporaba:
Študentke/študentje:
Ustrezno izbirajo in uporabljajo
razvojnopsihološke preizkuse za
ocenjevanje razvoja dojenčkov,

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

malčkov, otrok v zgodnjem in
srednjem otroštvu.
Zbrane podatke interpretirajo,
upoštevajoč razvojnopsihološke
zakonitosti in individualne razlike v
razvoju.
Izbirajo ustrezne pristope in metode za zbiranje
podatkov o otrokovem
razvoju.
Znajo rabiti znanje o normativnem
razvoju in odstopanju od normativnega razvoja
pri različnih skupinah posameznikov (npr.
otroci v vrtcu, šoli, otroci s posebnimi
potrebami).
Pridobijo spretnosti , ki jim
omogočajo vzpostavitev in vzdrževanje
ustreznega odnosa z dojenčkom, malčkom in
otrokom v testni situaciji ali pri opazovanju.
Refleksija:
Študentke/študentje:
Povezujejo znanja o posameznikovem razvoju
z vidika različnih razvojnopsiholoških teorij.
Razumejo in zmorejo povezati količinske in
kakovostne spremembe v razvoju na različnih
področjih razvoja.
Znajo uporabljati znanja o človekovem
razvoju v različnih
socialnih kontekstih.
Znajo umestiti empirične podatke v
ustrezne teoretske koncepte.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študentke/študentje:
Kritično uporabljajo znanje o človekovem
razvoju pri aplikaciji v vrtčevski in šolski
prostor, pri svetovanju, kliničnopsihološki
diagnostiki, razumevanju socialnih skupin.
Znanja in spretnosti rabijo kot podporo pri
razlagi zakonitosti učenja in poučevanja v
različnih razvojnih obdobjih.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predmet se izvaja v obliki predavanj in vaj.
Vaje se po ustreznih pripravah v predavalnici
izvajajo kot terenske vaje, in sicer v malih
skupinah (5 študentov/študentk) v vrtcih.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Pisni izpit, kolokvij pri vajah, poročila o
opravljenih vajah. Kolokvij pri vajah in
poročila o opravljenih vajah se
ocenjujejo z »opravil/ni opravil«. Pogoj
za pristop k pisnemu izpitu so opravljeni
kolokvij in poročila o vajah. Končno
ocena iz predmeta predstavlja ocena
pisnega izpita.
Študentkino/študentovo znanje se
ocenjuje na ocenjevalni lestvici od 1 do
5 (negativna ocena) in od 6 do 10
Pisni izpit 100
(pozitivna ocena), skladno s Statutom
%
Univerze v Lj. in fakultetnimi pravili.
Reference nosilca / Lecturer's references:
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstveni
inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L., Kranjc, S. in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. Domžale:
Založba Izolit.
Marjanovič Umek, L. , Fekonja, U., Bajc, K. in Kranjc, S. (2006). The effect of preschool and
quality of home literacy environment on the child's language development. Studia Psychologica, 48
(2), 157–173.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Nevrofiziologija

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1.

Študijska smer
Study field

Psihologija, dodiplomska (prva)

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester
1.

Obvezni splošni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

30

3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

ECTS

doc. dr. Gregor Zupančič

Predavanja / slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik
študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Organizacijske strategije in evolucija živčevja.
Hormonska in živčna regulacija delovanja
organizma. Živčni sistemi vretenčarjev in
človeka. Zgradba ter funkcionalne lastnosti
nevrona in glia celic. Celična membrana in
vzdražnost. Narava, nastanek, in širjenje
membranskih potencialov. Električne in
kemične sinapse. Sinaptični potenciali in
integracija informacij v sinapsi. Sinaptična
plastičnost. Transmitorji, modulatorji in
farmakologija sinapse. Nevronske mreže.
Principi delovanja senzoričnih receptorjev.
Čutilna transdukcija, kodiranje informacije,
receptorski potencial in adaptacija. Čutilna
polja in središča. Okus in voh. Fotorecepcija in
vid, prostorski in barvni vid. Zaznavanje
mehanskih dražljajev. Sluh in ravnotežje.
Motorični sistem. Gladka, srčna in skeletna
mišica. Kontrakcija mišice, delo in energetski
procesi pri mišični kontrakciji. Zmogljivost,
meje in omejitve, utrujenost in okrevanje.
Osnove fizioloških adaptacij.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Principles of Physiology. StLouis: Mosby. (tematsko izbrana poglavja)
ali
Schmidt, R. F., Lang, F., Thews, G. (2005). Physiologie des Menschen. Berlin: Springer.
(tematsko izbrana poglavja)
ali
Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M. (1995). Essentials of neural science and behavior.
London: Prentice Hall International. (tematsko izbrana poglavja)
ali
Reichert, H. (2000). Neurobiologie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
Cilji in kompetence:
Cilji:
Pridobivanje znanj o delovanju človeškega
organizma s posebnim poudarkom na živčnem
sistemu, da bi študent razumel fiziološke
osnove pojavov, ki se obravnavajo pri drugih
predmetih.
Kompetence:
Obvladovanje znanj o fizioloških procesih in
pojavih v tolikšni meri, da študent razume
njihovo naravo in zna povezati fiziološke
procese s psihičnimi pojavi.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: Študent pridobi
osnovno znanje o zgradbi in delovanju
živčevja; spozna glavne metode pravila in
etične norme raziskovalnega dela na področju
raziskav živčevja.

Knowledge and understanding:

Uporaba: Osnova za razumevanje temeljnih
fizioloških procesov
Refleksija: Seznanjenje z temelji naravoslovnih
pogledov na duševna dogajanja
Prenosljive spretnosti: Pridobljeno znanje je
osnova za strokovno delo in vključevanje v
raziskovalno delo na področju biomedicine.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja in demonstracijska predavanja

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) pisni izpit
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL
in fakultetnih pravil

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Reference nosilca / Lecturer's references:
ZUPANČIČ, Gregor, KOCMUR, Laura, VERANIČ, Peter, GRILC, Sonja, KORDAŠ, Marjan,
ZOREC, Robert. The separation of exocytosis from endocytosis in rat melanotroph membrane
capacitance records. J Physiol, 1994, let. 480, št. 3, str. 539-552.
ZUPANČIČ, Gregor, OGDEN, D..., MAGNUS, C... J., WHEELER-JONES, C..., CARTER, T...
D. Differential exocytosis from human endothelial cells evoked by high intracellular Ca2+
concentration. J Physiol, 2002, letn. 544, št. 3, str. 741-755.
ZUPANČIČ, Gregor. A method for dynamic spectrophotometric measurements in vivo using

principal component analysis-based spectral deconvolution. Pflügers Arch, 2003, letn. 447, str.
109-119.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Statistično zaključevanje

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
2

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

45

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
89

6

Nosilka: izr. prof. dr. Anja Podlesek
Drugi izvajalci: asist. dr. Luka Komidar, doc. dr. Gregor Sočan

Predavanja / slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik
študija psihologije, (b) opravljen izpit iz Opisne
statistike

Prerequisits:

Vaje se izvajajo v obliki računalniških
delavnic.

Vsebina:

ECTS

Content (Syllabus outline):

Tehnike vzorčenja. Teorija vzorčenja.
Verjetnostne porazdelitve. Ocenjevanje
parametrov. Testiranje hipotez. Velikost učinka
in moč testa. Parametrično testiranje hipotez o
aritmetični sredini, proporcu, varianci in
korelaciji. Testiranje razlik med statistikami
dveh ali več vzorcev (t-test, analiza variance).
Analiza načrtov z več neodvisnimi
spremenljivkami. Prevzorčenje, robustne in
neparametrične metode. Hi-kvadrat preizkus.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. London: Sage. (str. 269-362, 389-570).
Gravetter, F. J. in Wallnau, L. B. Statistics for the behavioral sciences (8. izd.). Belmont, CA:
Wadsworth. (str. 198‐518; 604‐702) ali Gravetter, F. J. in Wallnau, L. B. Essentials of statistics for
the behavioral sciences. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. (str. 160‐421; 471‐504)
Internetni viri:
HyperStat Online Statistics Textbook, poglavja 6-14, 16-18

Cilji in kompetence:
Cilj: usposobiti študenta za uporabo inferenčne
statistike

Objectives and competences:

Kompetence: Študent pridobi osnovna in
zahtevnejša znanja iz analize podatkov. Nauči
se statistično zaključevati: primerjati mere
povprečja, mere razpršenosti, deleže in
korelacije v dveh ali več neodvisnih ali
odvisnih vzorcih. Za izvedbo take vrste
statističnih analiz zna uporabiti računalnik. S
tem znanjem je usposobljen za branje in
razumevanje znanstvene in strokovne literature
ter kritično evalvacijo korektnosti izvedenih
obdelav podatkov. Zna uporabiti statistično
zaključevanje v pripravi in izvedbi empiričnih
raziskav in pri praktičnem delu.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov,
teorij in postopkov v statističnem zaključevanju
Uporaba:
prikaz rezultatov in izračun različnih statistik v
novih situacijah, na novih problemih; uporaba
računalnika za statistično analizo podatkov

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

(uporaba MS Excel, SPSS)
Refleksija:
kritično ovrednotenje skladnosti med
teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem;
premislek o ustrezni analizi podatkov pri
načrtovanju raziskave
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
uporaba različnih postopkov analize podatkov,
spretnosti uporabe domače in tuje literature in
drugih virov, zbiranja in interpretiranja
podatkov, pisnega poročanja, uporaba IKT,
identifikacija in reševanje problemov

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, reševanje nalog, individualne
naloge, računalniške delavnice

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit, sprotni kolokviji; končna
ocena je obtežena vsota ocen pisnega
izpita in sprotnih kolokvijev;
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL Pisni izpit 70
%, sprotni
in fakultetnih pravil
kolokviji 30 %
Reference nosilca / Lecturer's references:
Marjanovič Umek, L., Podlesek, A. in Fekonja, U. (2005). Assessing the home literacy
environment : relationships to child language comprehension and expression. European journal of
psychological assessment, 21 (4), 271-281.
Zupančič, M., Podlesek, A. in Kavčič, T. (2006). Personality types as derived from parental reports
on 3-year-old. European Journal of Personality, 20, 285-303.
Sarchiapone, M., Podlesek, A., Marušič, A. (2009). Relations of psychological characteristics to

suicide behaviour: results from a large sample of male prisoners. Personality and Individual
Differences, 47(4), 250–255.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Kognitivna psihologija

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1.

Študijska smer
Study field

Psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
2.

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

75

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

60

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
111

red. prof. dr. Marko Polič

Predavanja / slovenski; možna izvedba v angleščini
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski; možna izvedba v angleščini

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v prvi
letnik študija

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
9

Kognitivna psihologija: Osnovni pojmi.
Zgodovinski pregled. Evolucijski vidik. Nevrofiziološka podlaga. Zavest. Metaspoznava.
Zaznavni procesi: Okolje in problem
zaznavanja. Količinska stran zaznavnih
procesov: psihofizika. Pozornost in budnost.
Zaznavni sestavi in njihove funkcije: vid, sluh,
okus, voh, tip, ravnotežje, telesni znaki.
Zaznavanje vzorcev, oblik, objektov,
sprememb in dogodkov. Zaznavanje gibanja,
prostora in časa. Stalnost v zaznavanju. Zmotne
zaznave. Socialno zaznavanje. Medkulturne
razlike. Osebnostni, čustveni, motivacijski in
socialni dejavniki zaznavanja. Teorije
zaznavanja.
Učenje in spomin: Opredelitve in vrste učenja.
Vrste, modeli in struktura spomina. Spominski
procesi: vkodiranje, spominjanje in
pozabljanje: količinske in kakovostne
spremembe; prenos informacije med
spominskimi hranbami. Navade in spretnosti.
Miselne predstave, pojmi, razvrščanje,
organizacija znanja. Obrazci in spoznavni
zemljevidi. Osebnostni, čustveni, motivacijski
in socialni dejavniki učenja. Metaučenje.
Izvedenost. Teorije učenja.
Mišljenje: Opredelitev in vrste mišljenja.
Dvojna narava mišljenja. Predelava informacij
in znanje. Reševanje problemov. Faze v
mišljenju. Celostni dejavniki mišljenja.
Sklepanje. Miselni modeli. Presojanje in
odločanje: klasični pristopi in naravne teorije
odločanja; teorija obetov; intuicija; hevristike.
Napake: vrste, vzroki. Domišljija. Ustvarjalno
mišljenje. Jezik, pojmi in pomen: razumevanje
in produkcija; pomen in merjenje pomena.
Človeška in umetna inteligentnost. Osebnostni,
čustveni, motivacijski in socialni dejavniki
mišljenja. Metamišljenje. Teorije mišljenja.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Eysenck, W. E. in Keane, M. T. (2005). Cognitive Psychology: A student’s handbook. London:
Psychology Press. (600 str.)
Braisby, N. in Gellatly, A. (2005) (ur.). Cognitive Psychology. Oxford: Oxford University Press.
(str. 158-655)
Evans, J. St. B.T. (2010). Thinking Twice: Two minds in one brain. Oxford: Oxford University
Press. (239 str)
Mather, G. (2009). Foundations of Sensation and Perception. New York: Psychology Press. (456
str.)
Roberts, D. (2002). Signals and Perception. New York: Palgrave. (374 str.)

Cilji in kompetence:
Cilji: Seznanjanje s spoznavnimi procesi kot
temeljnimi psihičnimi funkcijami in vednost o
njihovem pomenu za razvoj človeštva.
Spoznavanje načel zaznavanja, učenja in
mišljenja kot aktivnih procesov, s katerim
človek spoznava in presega svoje okolje.
Spoznavanje vpetosti kognitivne psihologije v
širši okvir kognitivne znanosti in
nevroznanosti, ki tvori osnovo
multidisciplinarnega vpogleda v spoznavne
procese.
Kompetence: Obvladovanje tistih teoretičnih,
metodoloških in uporabnih znanj, ki bodočemu
psihologu omogočajo razumevanje spoznavnih
procesov v njihovi celovitosti in v sklopu
ostalih psihičnih procesov, pot do teh spoznanj
ter možnosti praktične uporabe pridobljenega
znanja. S tem postanejo ta znanja tudi osnova
za razumevanje tistih teoretičnih in uporabnih
predmetov, ki na njih gradijo. Pisno in ustno
sporočanje raziskovalnih rezultatov in
zmožnost njihove razlage.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Znanje o zaznavanju, učenju in mišljenju kot
aktivnih izmenjevalnih procesih, s katerim
človek spoznava in presega svoje okolje.
Razumevanje pojmov, zakonitosti, teorij,
pojavov, struktur, procesov, relacij, postopkov
ipd. na področju spoznavnih procesov
Uporaba:
Uporaba načel, zakonitosti in modelov s
področja spoznavnih procesov pri reševanju
različnih problemov.
Refleksija:
Kritičen premislek pridobljenih spoznanj,
posebej ob soočanju s prakso. Razumevanje in
nadzor lastnih miselnih procesov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

predmet:
Zmožnost iskanja in uporabe domače in tuje
literature in drugih virov, zbiranja in
interpretiranja podatkov, uporaba didaktičnih
pripomočkov, uporaba različnih postopkov,
poročanje (ustno in pisno), prepoznavanje in
reševanje problemov, kritična analiza, sinteza,
pisanje člankov, refleksij na prebrano literaturo,
delo v timih in socialne spretnosti. Uporaba
spoznanj na različnih področjih psihologije.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Poučevanje in učenje potekata v obliki
predavanj, projektnega dela, individualnih
nalog in laboratorijskih vaj. Vaje obsegajo
izvedbo praktičnih raziskovalnih projektov in
laboratorijskih vaj z različnih področij
psihologije spoznavnih procesov. O izvedeni
vaji pripravijo študenti pisno poročilo. V okviru
vaj izvedejo v manjših skupinah tudi
samostojen raziskovalni projekt.
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
Type (examination, oral, coursework,
naloge, projekt)
project):
(a) Pisna poročila o opravljenih vajah,
kolokvij iz vaj, ustni ali pisni izpit;
Skupna ocena iz predmeta se določi na
podlagi ocen pisnih poročil, kolokvija in
izpita v razmerju 25%:25%:50%.
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno) oz. opravil / ni opravil; ob
upoštevanju Statuta UL in fakultetnih
pravil.
Reference nosilca / Lecturer's references:
Polič M. (1989). Poglavja iz zaznavanja, Ljubljana: FF.
Polič, M. in Repovš, G. (2004). Cognitive map of Slovenia : spatial representations and identity.
Psychol. Beitr. (Lengerich), 46, suppl. 1, 65-88.
Polič, M. (1994). Čas, ritem in osebnost. V T. Lamovec (ur.). Psihodiagnostika osebnosti (str. 245273). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo: Znanstveni inštitut Filozofske
fakultete, zv. 1.
Polič, M. (2002). Doumevanje okolja. V M. Polič (ur.), Repovš, G. (ur.). Spoznavni zemljevid

Slovenije (Razprave Filozofske fakultete) (str. 15-55). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske
fakultete.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihologija mladostništva in odraslosti

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
2

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

45

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

ECTS
5

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Nosilka predmeta: red. prof. dr. Maja Zupančič
Soizvajalca predmeta: doc. dr. Matija Svetina in doc. dr. Urška
Fekonja Peklaj

Predavanja / slovenski (možnost izvedbe v angleškem jeziku)
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski (možnost izvedbe v angleškem jeziku)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik
študija psihologije.
Opravljene vaje, pozitivno ocenjena poročila o
vajah in opravljen kolokvij iz vaj so pogoj za
pristop k pisnemu izpitu iz predmeta.

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Psihologija vseživljenskega razvoja: temeljne
zakonitosti in kronološka delitev razvojnih
(pod)obdobij od mladostništva do konca
življenja, temeljne vrste razvojnih sprememb
(npr. progresivne, regresivne, količinske,
kakovostne), temeljni pristopi k preučevanju
razvojnih sprememb in temeljni dejavniki
razvoja. Mladostništvo: ocena težavnosti
obdobja, razvojne naloge, biološke spremembe,
spremembe na področjih spoznavanja,
čustvovanja (npr. razpoloženje, izražanje
čustev, obrambni mehanizmi), osebnostnih
značilnosti (npr. potez, osebnostnih profilov),
oblikovanje identitete, razvoj socialnih odnosov
(npr. v družini, vrstniški skupini, psihološko
osamosvajanje), socialne kognicije in
moralnega presojanja (npr. spremembe v
zavzemanju socialne perspektive, razumevanju
pravilnosti oz. nepravilnosti vedenja, specifične
oblike egocentrizma). Odraslost: razvojne
naloge v treh robustnih obdobjih odraslosti
(zgodnja, srednja in pozna); telesne, zaznavne,
spoznavne (npr. splošna inteligentnost,
postformalno mišljenje; ekspertnost, tacitno in
na modrost vezano znanje, ustvarjalnost,
strategije upravljanja z življenjem, vsakdanja
kompetentnost), osebnostne (npr. normativno
krizni, model časovnega pojavljanja življenskih
dogodkov, dimenzionalni model razvoja –
osebnostne dimenzije in tipi; življenjsko
zadovoljstvo, strategije spoprijemanja s
stresom) in spremembe na področju socialnega
razvoja (odnosi s starši, vrstniki, razvoj
partnerstva in starševstva; nove socialne vloge
in prilagajanje nanje - npr. utesnjenost srednje
generacije, staro starševstvo; upokojitev;
starostniki v domovih za starejše občane).
Temeljni literatura in viri / Readings:
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: ZIFF. (300
strani)
Ali v angleškem jeziku:
Rice, F. P. (2001). Human development. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (300 strani)
ali:
Berk, L. E. (1998). Development through the life span. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
(300 strani)
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji: spoznavanje temeljnih značilnosti
razvojnih obdobij od mladostništva do konca
življenja, razumevanje temeljnih zakonitosti,
dejavnikov in sodobnih razlag vseživljenjskega
razvoja, pridobivanje vplogleda v metodologijo
znanstvenega preučevanja psihičnega razvoja
ter razvoj spretnosti za uporabo pridobljenega
znanja pri strokovnem delu z različno starimi
normativnimi mladostniki in odraslimi.
Kompetence: študentke/študenti poznajo in
razumejo razvojna (pod)obdobja od
mladostništva dalje, značilne dejavnosti
posameznikov v teh (pod)obdobjih, temeljne
zakonitosti in dejavnike vseživljenjskega
razvoja ter razlikujejo med laičnimi in
znanstvenimi razlagami (pod)obdobij;
razumejo in prepoznavajo temeljne vrste
sprememb v mladostništvu in odraslosti,
povezave med področji razvoja, uporabljajo
ustrezne razvojnopsihološke pojme pri opisu
razvojnih značilnosti in razlagi normativnih
razvojnih sprememb; znajo uporabiti temeljne
razvojnopsihološke pristope, metode, tehnike in
preizkuse ter samostojno razložiti empirično
dobljene podatke.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študentke/študenti:
- znajo opisati in razložiti temeljne vrste
razvojnopsiholoških sprememb v mladostništvu
in obdobjih odraslosti;
- razumejo vlogo genetskih in okoljskih
dejavnikov v psihičnem razvoju, povezave in
interakcije med njimi ter zakonitosti
vseživljenjskega razvoja po temeljnih
področjih;
- poznajo najpomembnejše normativne
dogodke in procese, njihov pomen v
obravnavanih razvojnih obdobjih ter njihovo
vlogo v razvojnopsiholoških izhodih.
Uporaba:
Študentke/študenti:
- relevantno uporabijo poznavanje temeljnih
zakonitosti vseživljenjskega razvoja na
posameznih primerih;
- uporabijo razvojnopsihološka spoznanja pri
navezovanju stikov, v komunikaciji in pri
strokovnem delu z različno starimi

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

posamezniki;
- okvirno predvidijo in utemeljijo morebitne
težave v obdobjih mladostništva in odraslosti;
- primerno izberejo, utemeljijo in uporabijo
temeljne razvojnopsihološke pristope, metode,
tehnike in preizkuse ter primerno opišejo in
razložijo pridobljene empirične podatke o
posameznikih v obdobjih mladostništva in
odraslosti;
- so sposobni kompetentno sodelovati v
strokovni diskusiji o mladostništvu in
odraslosti.
Refleksija:
Študentke/študenti:
- so kritični do lastnega in zdravorazumskega
pojmovanja psiholoških značilnosti
vseživljenjskega razvoja;
- so kritični pri zbiranju in vrednotenju
samostojno pridobljenih podatkov ter pri
interpretaciji rezultatov o različno starih
posameznikih;
- razvijejo znanstveno distanco do
razvojnopsiholoških spoznanj v obdobjih
mladostništva in odraslosti;
- razvojnopsihološke pojave in procese so
sposobni primerjati z več perspektiv in
različnih razlagalnih modelov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študentke/študenti razvijajo:
- spretnosti za strokovno delo s posamezniki
različnih starosti;
- kritičen odnos do laičnih razlag psiholoških
pojavov in procesov;
- spretnosti prepoznavanja strokovnega
problema, iskanja relevantnih virov, zbiranja
zanesljivih in veljavnih empiričnih podatkov in
poročanja o opravljenem strokovnem delu
(pisno in ustno);
- logično in kritično mišljenje.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predmet se izvaja v obliki predavanj in vaj.
Vaje po ustreznih pripravah v predavalnici
potekajo v majhnih skupinah (do 5) v zunanjih
institucijah (osnovne in srednje šole, Klinični
center v Ljubljani, domovi za starejše občane,
zavodi za otroke in mladino).

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Skupna ocena iz predmeta vključuje
oceno poročil, oceno kolokvija in oceno
pisnega izpita.
Študentkino/študentovo znanje se
ocenjuje na ocenjevalni lestvici od 1 do
5 (negativna ocena) in od 6 do 10
(pozitivna ocena), skladno s Statutom
Univerze v Lj. in fakultetnimi pravili.
Reference nosilca / Lecturer's references:
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: ZIFF.
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2001). Razvojna psihologija: izbrane teme. Ljubljana:
Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete.
Zupančič, M. (1997). Psicologia dell' eta evolutiva II. Ljubljana: Oddelek za psihologijo
Filozofske fakultete.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Uvod v socialno psihologijo

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
2

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

3

30
Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

ECTS

izr. prof. dr. Velko S. Rus
asist. dr. Matej Černigoj

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v francoskem, italijanskem ali
Lectures: angleškem jeziku
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik
študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Predmet in metoda sodobne socialne
psihologije. Predmet in metoda glede na druge
psihološke smeri in področja. Zgodovina
socialne psihologije in primerjava z nekaterimi
drugimi vidiki zgodovine psihologije. Socialna
psihologija v Sloveniji. Posebnosti
metodološkega pristopa v socialni psihologiji.
Odnos do drugih psiholoških in nepsiholoških
disciplin. Socialna psihologija kot teoretična,
empirično–raziskovalna, aplikativna,
medkulturna in antropološka. Različne
teoretične smeri, pristopi, konstrukti, različni
metodološki pristopi v sodobni socialni
psihologiji. Kratek tematski pregled, kratek
pregled aplikativnih področij, medkulturnih in
antropoloških pristopov v socialni psihologiji.
Aktualno stanje v socialni psihologiji. Socialna
psihologija v relaciji do nekaterih drugih
družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih
strok ter do filozofije.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Izbrana poglavja iz naslednjih virov v obsegu 2 KT:
Aronson, E., Wilson T. in Akert. R. (1999). Social psychology (3rd edition), Longman.
Bečaj, J. (1997). Temelji socialnega vplivanja. Ljubljana: FF.
Berjot, S. in Delelis, G. (2005). Psychologie sociale. Paris: Dunod.
Jackson, J. M. (1988). Social psychology, past and present. New York: Lawrence Erlbaum.
Rus, V. S., (1999 ali 2004). Sociopsihologija kot sodobna paradigma socialne psihologije.
Ljubljana: FF.
Ule, M. (1994). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Alfa.
Cilji in kompetence:
Cilji: Študente seznaniti z glavnimi
predmetnimi (tematskimi), metodološkimi,
zgodovinsko razvojnimi in aktualnimi
značilnostmi sodobne socialne psihologije, z
njenim odnosom do drugih psiholoških
disciplin ter do drugih strok oz. znanstvenih
področij. Socialno psihologijo predstaviti kot
teoretično, empirično, eksperimentalno in
uporabno. Poudariti njene medkulturne in
psihosocialno antropološke dimenzije. Pluralni
pristopi, paradigmatske razlike, poskusi
sinteze.

Objectives and competences:

Kompetence: osnovno poznavanje sodobne
socialne psihologije in njenega odnosa do
drugih (ne)psiholoških disciplin.
Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Osnovno poznavanje socialnopsihološkega
predmeta in metode s teoretičnega,
empiričnoraziskovalnega, medkulturnega,
aplikativnega in antropološkega vidika.
Poznavanje zgodovine socialne psihologije v
Sloveniji in drugod po svetu.

Knowledge and understanding:

Uporaba:
Razumevanje temeljnih socialnopsiholoških
pojmov, pristopov in konstruktov in njihova
uporaba na področju drugih psiholoških
disciplin.
Refleksija:
Zavedanje splošnosti in vseprisotnosti
temeljnih socialnopsiholoških pojmov,
pristopov in konstruktov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Vključevanje socialnopsiholoških pojmov,
pristopov in konstruktov v izbrane
interdisciplinarne koncepte.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, prezentacije, interaktivno delo,
delo v skupinah, samostojen študij

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) pisni izpit
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL
in fakultetnih pravil
(c) Študentke in študentje imajo pravico
participacije pri ocenjevanju;

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

izpiti opravljajo na osnovi na začetku
leta vnaprej dogovorjenega načina.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Rus, V. S. (1993). Socialna psihologija: teorija, empirija, eksperiment, uporaba. Zbirka: 2 zvezka.
Ljubljana: Davean.
Rus, V. S. (1997). Socialna in societalna psihologija (z obrisi sociopsihologije). FF, Univerza v
Ljubljani.
Rus, V. S. (2000). Sociopsihologija kot sodobna paradigma socialne psihologije. Ljubljana: FF.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Uvod v psihologijo dela in organizacije

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
1

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
2

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30
Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Samost. delo
Individ.
work
79

doc. dr. Eva Boštjančič

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 1. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
4

Predmet psihologije dela in organizacije; tipični
problemi; osnovni pristopi; tipične metode;
oblike praktičnih dejavnosti; odnos do sorodnih
disciplin.
Zgodovinski razvoj stroke; mejniki, ki so
vplivali na razvoj strokovnega področja in
nastanek poklica; razvoj po prvi in drugi
svetovni vojni; smeri razvoja strokovnega
področja v sodobnem času; spremembe in
prilagoditve, ki jih zahteva pojav globalizacije.
Raziskovanje na področju psihologije dela in
organizacije; osnovni metodološki pristopi;
uporabnost raziskovalnih rezultatov.
Pomen dela; odnos med delom in drugimi
življenjskimi področji; delovne vrednote in
stališča; kvaliteta delovnega življenja;
brezposelnost; etični in pravni vidiki stroke.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Landy, F. J. (1985). Psychology of Work Behavior (3. izd.). Homewood: The Dorsey Press. (str. 146, 567-622).
Drenth, P. J. D., Thierry, H. in de Wolff, C. J. (ur.) (1998). Handbook of Work and Organizational
Psychology, Volume 1: Introduction to Work and Organizational Psychology (2. izd.). East Sussex:
Psychology Press. (str. 1-99).
Sabadin, A. (1997). Psihologija dela I. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
(str. 1-16).
Petz, B. (1987). Psihologija rada. Zagreb: Školska knjiga.(str. 1-14, 250-287).
Miner, J. B. (1992). Industrial – Organizational Psychology. New York: McGraw- Hill. (str. 1-26).
Cilji in kompetence:
Cilj: Študent spozna predmet in glavna
področja, s katerimi se ukvarja psihologija dela
in organizacije, veja uporabne psihologije, ki se
ukvarja s človekom pri delu. Spozna osnovne
pristope pri reševanju problemov človekovega
dela in etične ter pravne vidike, ki so s tem
povezani. Znanja, pridobljena pri tem
predmetu, so potrebna za poglobljeno
razumevanje različnih aspektov človekove
delovne dejavnosti.

Objectives and competences:

Kompetence: Študent pridobi razumevanje
kariernih opcij za zaposlitev. Spozna možnosti
za uporabo psiholoških spoznanj v zvezi z
realnimi problemi v delovnih organizacijah.
Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov s
področja psihologije dela in organizacije: kaj je
njen predmet, metode, ki jih uporablja, osnovni
pristopi in tipični problemi.

Knowledge and understanding:

Uporaba:
Identifikacija psiholoških problemov, ki so
povezani s človekom pri delu in z ožjim
področjem, v katerega sodi problematika
(psihologija dela, kadrovska psihologija,
organizacijska psihologija, ergonomija,
inženirska psihologija).
Refleksija:
Kritičen premislek o etičnih vidikih
strokovnega psihološkega dela in o vlogi, ki jo
je imela psihologija dela v različnih obdobjih v
različnih družbenih sistemih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študent pridobi oziroma poglobi spretnosti:
iskanje, selekcija in uporaba različnih
informacijskih virov iz domače in tuje
literature, informacijskih baz in svetovnega
spleta; kritična analiza in sinteza; refleksija na
prebrano literaturo.

Metode poučevanja in učenja:
Predmet se izvaja v obliki predavanj

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) pisni izpit;

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Pisni izpit
100 %

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno), skladno s Statutom UL in
fakultetnimi pravili.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Boštjančič, E. (2009). Various views on the organizational values of Slovenian managers and
enterpreneurs. Psihološka obzorja, 18(1), 89–102.
Boštjančič, E. (2010). Working women's roles in Slovenia : conflict or enrichment? Psihologija,
43(3), 281–299.
Boštjančič, E. (2010) Personality, job satisfaction, and performance of Slovenian managers : how
big is the role of emotional intelligence in this? Studia psychologica, 52(3), 207–218.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Multivariatne metode

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
3

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

30

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
77

Nosilec: red. prof. dr. Valentin Bucik
Drugi izvajalci: doc. dr. Gregor Sočan, izr. prof. dr. Anja
Podlesek

Predavanja / slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik
študija psihologije,
(b) opravljen izpit iz Opisne statistike, izpit iz
Statističnega zaključevanja ter opravljena
projektna naloga so pogoj za pristop h
končnemu izpitu

Prerequisits:

Vaje se izvajajo individualno z računalnikom

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
5

Osnove matričnega računa. Splošni linearni
model in njegove aplikacije. Pregled podatkov
pred izvedbo multivariatne analize. Metode
napovedovanja in klasifikacije: multipla
regresija, diskriminantna analiza, klastrska
analiza. Metode strukturiranja: analiza glavnih
komponent, analiza homogenosti, eksploratorna
faktorska analiza, multidimenzionalno
skaliranje. Metode ocenjevanja manjkajočih
podatkov.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Bartholomew, D. J., Steele, F., Moustaki, I. in Galbraith, J. I. (2008). Analysis of multivariate
social science data. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC. (str. 1-207, 289-355)
Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. London: Sage. (str. 143-217).
Gifi, A. (1990). Nonlinear multivariate analysis. Chichester: John Wiley & Sons. (str. 81-149)
Schafer, J. L. in Graham, J. W. (2002). Missing data: Our view of the state of the art. Psychological
Methods, 7, 147-177.
Sočan, G. (2004). Postopki klasične testne teorije. Ljubljana: FF. (str. 65-140).
Internetni viri:
http://davidmlane.com/hyperstat/index.html, poglavje 15
http://www.psychstat.missouristate.edu/multibook/mlt00.htm
http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm
Cilji in kompetence:
Cilj: usposobiti študenta za raziskovanje s
korelacijskimi metodami

Objectives and competences:

Kompetence: Študent pridobi osnovna in
zahtevnejša znanja iz analize podatkov.
Razume in zna izvesti osnovne metode
multivariatne statistike, ki se uporabljajo
predvsem pri korelacijskih raziskavah. Za
izvedbo multivariatnih analiz zna uporabiti
računalnik. S tem znanjem je usposobljen za
branje in razumevanje znanstvene in strokovne
literature ter kritično evalvacijo ustreznosti
izvedenih obdelav podatkov. Zna uporabiti
multivariatne analize v pripravi in izvedbi
empiričnih raziskav in pri praktičnem delu.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov,
teorij in postopkov multivariatne statistike
Uporaba:
prikaz rezultatov in izračun različnih statistik v
novih situacijah, na novih problemih; uporaba
računalnika za statistično analizo podatkov

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

(uporaba SPSS)
Refleksija:
kritično ovrednotenje skladnosti med
teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem;
premislek o ustrezni analizi podatkov pri
načrtovanju raziskave
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
uporaba različnih postopkov analize podatkov,
spretnosti uporabe domače in tuje literature in
drugih virov, zbiranja in interpretiranja
podatkov, pisnega poročanja, uporaba IKT,
identifikacija in reševanje problemov

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, praktično in projektno delo
skupinsko ter individualno delo, računalniške
delavnice

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Pisni
(a) pisni (teoretičen in praktičen) izpit, teoretični del
50 %, pisni
praktična naloga oz. izdelek; končna
praktični del
ocena je obtežena vsota ocen pisnega
25 %,
izpita ter praktične naloge;
računalniški
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL praktični del
25 %
in fakultetnih pravil

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Reference nosilca / Lecturer's references:
Bucik, V. (1990). Faktorska ali clusterska analiza - katero tehniko uporabiti. Anthropos, 22 (5/6),
253-259.
Bucik, V. (2003). Razločevanje med "vodami življenja" ob pomoči analize razvrščanja v skupine.
Panika, 8 (1/2), 49-54.
Boben, D. in Bucik, V. (2003). Slovenia. V Georgas, J. (ur.). Culture and children's intelligence:

Cross-cultural analysis of the WISC-III. San Diego, Calif.; London: Academic Press.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihologija osebnosti

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2.

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
3.

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

75

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
86

ECTS
7

red. prof. dr. Janek Musek

Predavanja / slovenski; del predmeta je možno predavati v angleškem
Lectures: jeziku
Vaje / Tutorial: slovenski; del predmeta je možno predavati v angleškem
jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) vpis v 2. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Pojmovanje, ocenjevanje in raziskovanje
osebnosti: Koncept osebnosti. Ocenjevanje
osebnosti. Raziskovanje osebnosti.
Usmerjenost na osebo in usmerjenost na
spremenljivke.
Perspektive, modeli in teorije osebnosti:
Psihodinamske teorije: Freud, Adler, Jung,
Horney, Fromm, teorija navezanosti, teorija
objektnih odnosov. Dispozicijske teorije:
Cattell, Eysenck, petfaktorski model.
Vedenjsko-socialno-kognitivne teorije;
situacionizem, personalizem, interakcionizem.
Humanistične teorije osebnosti; pozitivna
psihologija osebnosti.
Bioevolucijske teorije osebnosti. Pojmovanja
osebnosti v drugih kulturah.
Struktura osebnosti in medosebne razlike:
Telesni, konativni in kognitivni prostor
osebnosti (konstitucija, temperament, značaj,
intelekt). Tipi, dimenzije in prototipi osebnosti.
Sposobnosti: inteligentnost, ustvarjalnost,
genialnost; emocionalna, socialna, moralna in
duhovna inteligentnost, modrost.
Individualne in skupinske razlike.
Dinamika, razvoj in tranzicije osebnosti:
Motivacijske in emocionalne dimenzije
osebnosti. Privlačnost. Altruizem. Agresivnost.
Vrednote. Jaz, samopodoba in
samospoštovanje. Dejavniki, modeli in stopnje
osebnostnega razvoja. Razvoj temeljnih
dimenzij osebnosti in kognicije.
Osebnost, stres in zdravje. Osebna čvrstost in
resilientnost. Osebnostno blagostanje/zdravje.
Osebnostne motnje. Neznanke osebnosti.
Nezavedno. Zavest. Paranormalni vidiki
osebnosti. Transcendentni vidiki osebnosti.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Musek, J. (2005). Psihološke in kognitivne študije osebnosti. Ljubljana: ZIFF.
Musek, J. (2010). Psihologija življenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.
Avsec, A. (ur.) in sod. (2007). Psihodiagnostika osebnosti. Ljubljana: FF.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji: Posredovanje najpomembnejših temeljnih
informacij o osebnosti in medosebnih razlikah,
povezovanje, kritično presojanje in uporaba teh
informacij. Po končanem programu dobi
študent vpogled v to, s čim se ukvarja
psihologija osebnosti, kakšne cilje in naloge si
pri tem postavlja in kakšne metode pri tem
uporablja. Študent tudi pridobi vpogled v
najpomembnejše teorije in modele osebnosti,
izsledke na področju strukture, dinamike in
razvoja osebnosti in je sposoben te modele in
izsledke aplicirati v svojem strokovnem
izobraževanju in v svojem življenju.
Kompetence: Študent je zmožen razumeti,
presojati in z ustreznimi merskimi instrumenti
oceniti osebnost (afektivne, konativne in
kognitivne osebnostne značilnosti)
posameznika in skupin posameznikov, njihovo
strukturo, dinamiko in razvoj; zmožen je tudi
razumeti, presojati in ocenjevati medosebne
razlike v osebnostnih značilnostih in celostnem
delovanju osebnosti.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje koncepcij, modelov in teorij
osebnosti, njihove empirične evidence in
njihovega pomena za razumevanje človekove
narave. Poznavanje načinov ocenjevanja in
raziskovanja osebnosti. Poznavanje delovanja
in zakonitosti strukture, dinamike in razvoja
osebnosti. Poznavanje medosebnih razlik v
osebnostnem delovanju.
Uporaba:
Aplikacija spoznanj o osebnosti na
razumevanje doživljanja in obnašanja samega
sebe in drugih oseb. Obvladovanje temeljnih
principov in načinov ocenjevanja, raziskovanja
in reševanja problemov na področju osebnosti v
psihološki praksi.
Refleksija:
Znanstveno utemeljeno kritično presojanje
lastne osebnosti, osebnosti drugih in
medosebnih razlik.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Usposobljenost za kritično in učinkovito
uporabo virov, zbiranje in interpretacijo
informacij, analize podatkov in izsledkov
raziskovanja, komuniciranje strokovnih mišljenj
in dognanj v ustni in pisni obliki.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, interaktivne diskusije, delo v
skupinskih in individualnih projektih,
laboratorijske vaje, terenske vaje.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit; poročila o vajah so pogoj
za opravljanje izpita in prispevajo k
pisni izpit 70
oceni predmeta;
%, ocena iz vaj
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
30 %
(negativno)
Reference nosilca / Lecturer's references:
Musek, J. (2005). Psihološke dimenzije osebnosti. Ljubljana: FF.
Musek, J. (2007). A general factor of personality: Evidence for the Big One in the Five Factor
model. Journal of Research in Personality, 41, 1213‐1233.
Musek, J. (2010). Psihologija življenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2.

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4.

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

30

15

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
62

izr. prof. dr. Vlado Miheljak

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) Vpis v 2. letnik študija psihologije.
(b) Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno
ocenjeni protokoli in kolokvij iz vaj,
predstavljena seminarska naloga in opravljen
izpit pri predmetu Uvod v socialno psihologijo.

Prerequisits:

Vaje se izvajajo v več skupinah, po največ 15
študentov na skupino. Seminar se izvaja v več
skupinah, po največ 30 študentov na skupino.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
5

SOCIALNO VPLIVANJE IN
KONFORMNOST: Predstavljeni so glavni
teoretični modeli in empirične ugotovitve o
socialnem vplivanju in konformnosti: socialno
primerjanje (Festinger), normativno in
informacijsko vplivanje (Deutsch in Gerard),
skupinska polarizacija, vpliv manjšin
(Moscovici), socialna identiteta in
samokategorizacija (Tajfel in Turner), socialna
moč, akcijske strategije, ciljno usmerjeno
vedenje, sugestije in sugestibilnost, socialna
inovacija, persvazivna komunikacija.
RAZLAGA SOCIALNE MOTIVACIJE:
Pomen socialne motivacije kot temelja
socialnega vplivanja. Razlaga socialne
motivacije na podlagi organicističnih bioloških
teorij (von Bertalanffy, Maturana in Varela)
preko strukture človekovega védenja (Piaget,
Varela) do delovanja sebstva (Mead, Černigoj
in Bečaj), socialna motivacija z motivacijskoakcijskega ciklusa,
socialna motivacija in sorodni pojmi (interesi,
pričakovanja, potrebe in način zadovoljevenja
potreb, želje).
REINTERPRETACIJA POJAVOV
SOCIALNEGA VPLIVANJA SKOZI
OPTIKO SOCIALNE MOTIVACIJE.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Bečaj, J. (2005). Socialne predstave psihologov o konformiranju: konformnost – rojstvo ali smrt
individualnosti. Psihološka obzorja, 14 (3), 41-68.
Černigoj, M. (2007). Jaz in mi: Raziskovanje temeljev socialne psihologije. Ljubljana: IPSA.
(izbrana poglavja)
Pratkanis, A. R. (ur.). (2007). The Science of Social Influence. New York: Psychology Press.
Ule, M. (2009). Socialna psihologija ‐ analitični pristop k življenju v družbi. Ljubljana: Založba FDV.
Turner, J. C. (1991). Social Influence. Buckingham, Bristol: Open University Press. (str. 1-114,
143-173)
Zimbardo, P. G. in Leippe, M. R. (1991). The psychology of attitude change and social influence.
NY: McGraw Hill. (izbrana poglavja)
Cilji in kompetence:
Cilji: Študente seznaniti z osrednjimi vprašanji
sodobne socialne psihologije, ki izhajajo iz
posameznikovega ali skupinskega posedovanja
oz. osvajanja socialne moči in pretvarjanja v
socialni vpliv. Pokazati, kako se na pojma
vežejo najpomembnejše vsebine sodobnega
socialnopsihološkega raziskovanja in povezava
pojavov socialnega vplivanja s temeljnima

Objectives and competences:

vprašanjema človekove socialne motivacije ter
odnosa med posameznikom in družbo.
Kompetence: Poznavanje glavnih pojavov in
teorij s področja socialnega vplivanja,
zavedanje in razumevanje pomena in oblik
socialne motivacije, zavedanje in razumevanja
različnih vidikov vprašanja odnosa med
posameznikom in družbo ter zavedanje in
razumevanje delovanja procesa sebstva.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje glavnih pojavov socialnega
vplivanja in teorij, ki jih razlagajo;
prepoznavanje in razumevanje pojava socialne
motivacije; razumevanje odnosa med socialno
motivacijo in socialnim vplivanjem;
razumevanje procesa sebstva kot v
posameznika internaliziranega družbenega
procesa.
Uporaba:
Uporabnost poznavanja pojavov socialnega
vplivanja v vsakdanjem življenju; sposobnost
analize in raziskovanja lastnega odnosa do ljudi
in medosebnih odnosov s socialno psihološkega
vidika.
Refleksija:
Prepoznavanje pojavov socialnega vplivanja v
vsakdanjem življenju; sposobnost
introspektivnega opazovanja socialne
motivacije in procesa sebstva; občutek za
eksistencialni vidik socialnopsiholoških
pojavov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Sposobnost uporabe teoretičnega znanja v
kritični znanstveni diskusiji; sposobnost
introspektivnega opazovanja; sposobnost
pisnega in ustnega ubesedovanja lastnega
doživljanja.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, seminar, vaje; predstavitev
seminarske naloge, moderiranje diskusije;
izkustvene vaje, pisanje esejskih poročil o
vajah; samostojen študij literature.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) izpit, kolokvij, protokoli iz vaj,
seminarska naloga; Končna ocena
predmeta je ocena izpita in kolokvija.
(b) Izpit in kolokvij se ocenjujeta z
ocenami: 1-5 negativno, 6-10 pozitivno;
protokoli iz vaj so ocenjeni z ocenama
pozitivno oziroma negativno, prav tako
predstavitev seminarske naloge. Za
ocenjevanje velja statut Univerze v
Ljubljani in izpitni režim Filozofske
fakultete.

Reference nosilca / Lecturer's references:
MIHELJAK, Vlado. Spoznavni temelji psihologije, (Knjižna zbirka Poglavja iz psihologije, 1).
Dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2003.
BISCHOF, Christian, MIHELJAK, Vlado, MÜLLER, Karl H., TOŠ, Niko. The third road for comparative
research : morphological designs. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.), FÁBIÁN, Zoltán (ur.),
KREJČÍ, Jindřich (ur.), ZIELIŃSKI, Marcin W. (ur.). Three roads to comparative research : analytical,
visual, and morphological, (Complexity, design, society, vol. 8). Vienna: Echoraum, cop. 2009, str.
423‐457.
MIHELJAK, Vlado, KURDIJA, Slavko. The changing Slovenian electorate ‐ public perception of the
political pluralization of Slovenia. V: TOŠ, Niko (ur.), MIHELJAK, Vlado (ur.). Slovenia between
continuity and change, 1990‐1997 : analyses, documents and data, (Founding elections in Eastern
Europe). Berlin: Edition Sigma, 2002, str. 129‐171.

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Course title:

Osnove nevroznanosti in vedenjske nevrologije

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, Dodiplomska (prva)

Semester
Semester
3

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

30

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
37

izr. prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.

Predavanja / Slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: Slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za vključitev v delo je opravljen izpit iz
predmeta Nevrofiziologija.

Prerequisits:

Del pouka se izvaja na Nevrološki kliniki
(vključeni bolniki) in na Anatomskem inštitutu
MF.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
3

Historični pregled nevroloških znanosti.
Področja nevroloških ved. Nastanek in razvoj
živčevja skozi evolucijo. Genetika, izkušnja,
epigenetika. Zgradba možganov – veliki plan
(hemisferi, režnji, posamezni predeli). Nevron,
prevajanje po nevronu, sinapsa, glia.
Nevrotransmiterji. Metode raziskovanja v
nevroznanosti (slikovne metode, nevrofiziologija,
farmakologija, klinične študije, živalski modeli).
Senzorično-perceptivni sistemi (vid, sluh, dotik,
vonj, okus, bolečina). Vid – od slike na mrežnici
do halucinacije. Motorični sistemi. Lakota,
spolnost. Biološki okvir čustev. Sistemi
nagrajevanja in zasvojenost. Stres. Učenje,
spomin. Govor, jezik. Spati, nemara sanjati ...
Zrcalni nevroni. Nevroplastičnost. Lokalizacija v
možganih: Dve hemisferi, pet režnjev, mnogi
centri. Afazije, apraksije, aleksije, agnozije,
simptomi frontalnega režnja. Kratka testiranja
kognitivnih funkcij. Biološki okvir depresije,
avtizma, Tourettovega sindroma. Demence.
Parkinsonova bolezen. Epilepsija. Umiranje in
smrt. Možgani jutri, pojutrišnjem ...

Temeljni literatura in viri / Readings:
Pinel, J. P. J. Biopsychology. 7. ali 8. izdaja. Pearson International.

Zapiski s predavanj
Video: Disorders of Cognitive Function. American academy of Neurology, 2002

Cilji in kompetence:
Cilji:
Spoznavanje strukture in delovanja živčnega
sistema, s poudarkom na možganih. Spoznavanje
evolucijske logike razvoja možganov. možganih.
Spoznavanje metod raziskovanja možganov.

Razumevanje fiziologije, patofiziologije,
biokemije in farmakologije možganskih
procesov, zlasti višjih duševnih funkcij.
Razumevanje bolezenskih procesov, spoznavanje
izbranih kategorij nevroloških bolezni.

Razumevanje logike kratkih testiranj
spoznavnih funkcij
Kompetence:
Poznavanje struktur in delovanja živčnega
sistema, s poudarkom na možganih. Razumevanje
osnovnih metod raziskovanja možganov.
Razumevanje fiziologije, patofiziologije, biokemije
in farmakologije procesov tistih možganskih
procesov, ki so relevantni višje duševne funkcije.

Poznavanja in razumevanje nevroloških

Objectives and competences:

bolezenskih stanj, ki dajo opredeljene motnje
višjih duševnih funkcij.
Obvladovanje osnov anamneze pri nevroloških
motnjah z motnjami višjih duševnih funkcij.
Obvladovanje osnovne terminologije iz področja
nevroznanosti in medicine. Obvladovanje

komunikacije z nevrološkim bolnikom
Obvladanje kratkih preskusov kognitivnih
funkcij ob bolnikovi postelji.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Pridobljeno znanje študentom omogoča
vpogled in razumevanje normalne in patološke
anatomije in fiziologije višjih duševnih
procesov, poznavanje glavnih nevroloških
bolezeni in z njimi povezanih psihičnih motenj.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:
Osnovna opremljenost z znanjem funkcionalne
anatomije možganov in psihičnih motenj pri
glavnih nevroloških boleznih. Iskanje povezav
med teoretskimi spoznanji in kliničnimi slikami
bolnikov.
Refleksija:
Kritično ovrednotenje skladnosti med
teoretičnimi načeli in praktično klinično
izkušnjo, zavedanje težav pri delu z bolnikom,
zavedanje etične dimenzije pri delu z bolnikom.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Spretnosti iskanja in uporabe domače in tuje
literature, opazovanje in interpretacija
kliničnih znakov, poročanje, tehnika pogovorov
z bolniki, socialne spretnosti, komunikacija v
timu, kritična analiza.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, vaje, seminarji, delo z bolniki,
video prezentacije

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni in praktični del izpita; pogoj za
opravljanje pisnega dela izpita je
uspešno opravljen praktični del izpita.
(b) Negativno (1-5), pozitivno (6-10);
Upoštevanje Statuta UL in fakultetnih
Pisni izpit 100
pravil.
%
Reference nosilca / Lecturer's references:
Pirtošek Z, Barrett G, Lees AJ, Jahanshahi M (2001). Attention and cognition in bradykinetic-rigid
syndromes: an electrophysiological study. Ann Neurol; 50:567 - 573.
Pirtosek Z, Barrett G, Lees AJ (1996). Cognitive neurophysiology of extrapyramidal disorders. In:
Pirtosek Z and Lees AJ, eds. Extrapyramidal Disorders: Parkinsonism & Dystonia. Zdravniski
Vestnik, Suppl III, 73-77.
Pirtosek Z, Merello M, Carlsson A, Stern G (1993). Preclamol in Parkinsonian fluctuations. Clin
Neuropharmacol, 6, 550-4

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Uvod v pedagoško psihologijo

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
3

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

30

15

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

ECTS
3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

izr. prof. dr. Sonja Pečjak

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) Vpis v 2. letnik študija psihologije.
(b) Opravljen seminar (izdelana in v seminarju
predstavljena seminarska naloga) je pogoj za
pristop k izpitu.

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Opredelitev predmeta pedagoške psihologije.
Teoretične in praktične naloge pedagoške
psihologije (šolska psihologija). Temeljna
področja šolske psihologije – diagnosticiranje,
svetovanje, intervencija in evalvacija. Sodobna
paradigma dela šolskega psihologa.
Zgodovinski razvoj pedagoške psihologije
(temeljne faze razvoja: predzgodovina, osnovna
faza razvoja, sodobna faza razvoja); aktualni
trendi v pedagoški psihologiji. Psihološki
»klasiki« in sodobniki ter njihov doprinos k
pedagoški psihologiji. Razvoj šolske
psihologije v Sloveniji. Raziskovalne metode
pedagoške psihologije: opazovalno-opisovalne
in vzročne metode (eksperiment,
kvazieksperiment, akcijsko raziskovanje).
Kvalitativno raziskovanje pedagoškopsiholoških pojavov. Tehnike raziskovanja:
intervju, vprašalniki, testi.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Cohen, L., Manion, L. in Morrison, K. (2003). Research methods in education. London in New
York: Routledge Falmer. (str. 211-292, 306-335)
Pečjak, S. (ur.) (2004). Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
psihologijo. (str. 1-6, 30-81, 179-199)
Reynolds, C. R. in Gutkin, T. B. (1999). The handbook of school psychology. New York: John
Wiley and Sons, Inc. (str. 291-307, 434-452, 519-548)

Cilji in kompetence:
Cilj: posredovati temeljna (spo)znanja o
predmetu in nalogah pedagoške psihologije,
razvoju tega psihološkega področja ter uvesti
študente v metodologijo pedagoško
psihološkega raziskovanja.

Objectives and competences:

Kompetence: Študentje poznajo predmet ter
temeljne teoretične in praktične naloge
pedagoške psihologije; osnovne faze razvoja
pedagoške psihologije in pedagoško psihološke
»klasike«; poznajo in znajo, glede na problem,
uporabljati ustrezne raziskovalne metode in
tehnike pedagoško psihološkega raziskovanja.
Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Študent:
- pozna predmet in temeljne naloge pedagoške
psihologije in faze njenega razvoja;
- pozna raziskovalne metode in tehnike za
raziskovanje pedagoških situacij.

Knowledge and understanding:

Uporaba:
Študent zna izbrati in uporabljati ustrezne
raziskovalne metode in tehnike za raziskovanje
določenega pedagoško psihološkega fenomena.
Refleksija:
Študent kritično reflektira ustreznost lastnega
raziskovanja pedagoških situacij.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Spretnosti iskanja in uporabe domače in tuje
literature, interpretacije izsledkov raziskovanja,
komuniciranje strokovnih mišljenj in dognanj v
ustni in pisni obliki.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanje – frontalno delo, delo v manjših
skupinah
Seminar – frontalno delo, delo v manjših
skupinah

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
Obveznost pri predmetu je opravljena z
opravljenim izpitom. Končna ocena je
sestavljena iz ocene seminarja in
pisnega izpita, z ocenjevalno lestvico: 610 (pozitivno) in 1-5 (negativno).

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Reference nosilca / Lecturer's references:
Pečjak, S. (2000). Pedagoška psihologija v ogledalu kognitivne psihologije. Panika, 4 (4), 16-18
Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije: Izbrane teme. Ljubljana.
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
Pečjak, S. (2004). Vsebinska in proceduralna znanja v vzgojno izobraževalnem procesu. Vzgoja in
izobraževanje, 35 (2), 15-16.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Uvod v klinično psihologijo

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2.

Študijska smer
Study field

Psihologija, dodiplomska (prva)

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester
3.

obvezni strokovni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

15

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
64

Doc. dr. Robert Masten

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik
študija
(b) opravljen kolokvij in oddana seminarska
naloga sta pogoj za pristop h končnemu izpitu

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
4

Definicija klinične psihologije. Zgodovina
klinične psihologije
Aplikacija in področja klinične psihologije.
Opredelitev normalnega in patološkega.
Konceptualni okvir klinično psihološke metode.
Teoretični okviri (modeli) klinične psihologije
(psihodinamski, model teorije učenja,
humanistični pristop, sistemski, razvojni,
medicinski …). Etika klinične psihologije.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Biro, M. in Butollo, W. (2002). Klinička psihologija. Novi Sad: Futura publikacije. (str. 9–79)
Plante, T. G. (2005). Contemporary Clinical Psychology, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons.
Wierzbicki, M. (1999). Introduction to clinical psychology: Scientific foundations for clinical
practice. Boston: Allyn and Bacon.

Cilji in kompetence:
Cilj: Namen predmeta je študenta seznaniti z
osnovami klinične psihologije.
Kompetence: Spoznanja omogočijo zmožnost
za nadaljnje razumevanje posebnosti klinično
psihološke metode in njene umestitve v druge
psihološke discipline

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Osnovno razumevanje načina aplikacije
klinične psihologije.
Uporaba:
Poznavanje zgodovine in poznavanje področja
klinične psihologije. Poznavanje osnov
kliničnopsiholoških teorij. Poznavanje osnove
etičnih načel v klinični psihologiji.
Refleksija:
Osnovno razumevanje sebe in drugih ljudi v
luči kliničnopsiholoških teorij. Osnovna
sposobnost razumevanja patogeneze in
salutogeneze.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Sposobnost povezovanja teoretičnih okvirov z
možnostmi aplikacije teh. Zmožnost
zaznavanja praktičnih problemov v luči
teoretičnih spoznanj. Osnovno dojemanje

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

možnosti samorefleksije v toku aplikativnega
dela.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminarji in vaje

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit, kolokvij; končna ocena je
sestavljena iz ocene kolokvija in
izpita
40 % ocena
(b) od 6‐10 (pozitivno) oz. 1‐5
kolokvija,
60 % ocena
(negativno)
izpita
Reference nosilca / Lecturer's references:
Masten, R., Žibret, V., Tušak, M., Svetina, M. Dimec, T. (2008). Spoprijemanje s stresom (str.
118-133). V M. Tušak idr. (ur.), Stres in zdravje: znanstvena monografija. Ljubljana:
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.
Masten, R., Tušak, M., Zalar, B., Ziherl, S (2009). Stress, coping and social support in three groups
of university students. Psychiatria Danubina, 21(1), 41-48.
Tušak, M., Dimec, T., Masten, R. in Tušak, M. (2008). Stress and health in Slovenian army.
Kinesiologia Slovenica, 14(1), 39-55.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Osnove merjenja v psihologiji

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

Psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

45

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

45

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
74

Nosilka: izr. prof. dr. Anja Podlesek
Drugi izvajalci: asist. dr. Luka Komidar

Predavanja / slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik
študija psihologije
(b) pogoji za pristop h končnemu izpitu:
uspešno opravljen izpit iz predmeta Statistično
zaključevanje in uspešno opravljene
laboratorijske vaje ter poročila iz vaj

Prerequisits:

Vaje se izvajajo z računalnikom v seminarski
skupini, v majhnih skupinah in individualno v
laboratoriju.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
6

Merjenje v psihologiji: predmet merjenja,
teorija merjenja, neposredno in posredno
merjenje, značilnosti merskih metod.
Merjenje občutljivosti: osnovni pojmi, klasična
psihofizikalna teorija (metoda povprečne
napake, metoda mej, metoda konstantnih
dražljajev), teorija detekcije signalov (metoda
da-ne, metoda prisilne izbire), teorija treh
kontinuov (kombinirana metoda, metoda
subjektivnega prepričanja), adaptivne metode
in njihova primerjalna prednost.
Lestvičenje: osnovni pojmi, diskriminacijsko
lestvičenje (Fechnerjev pristop k lestvičenju,
metoda primerjanja v parih, metoda rangiranja),
intervalno lestvičenje (metoda zaznavno enakih
intervalov, metoda bisekcije), razmernostno
lestvičenje (metoda produkcije razmerja,
metoda ocen velikosti občutkov, metoda
konstantne hitrosti sprememb), druge metode
lestvičenja; psihološko lestvičenje, ocenjevalne
lestvice (sestavljanje in analiza), Likertovo
lestvičenje, Guttmanovo lestvičenje, uvod v
probabilistično lestvičenje.
Težave pri merjenju v psihologiji: napake pri
merjenju, pretvorbe na poti od dražljaja do
sodbe, vpliv kontekstnih dejavnikov, veljavnost
merjenja
Temeljni literatura in viri / Readings:
Podlesek, A. in Brenk, K. M. (2004). Osnove psihološkega merjenja: Psihofizikalna metodologija.
Ljubljana: Filozofska fakulteta. (253 str.)
Internetni viri:
http://www.measurementdevices.com/mtheory.html
http://suppes-corpus.stanford.edu/display_article.html?articleid=392
http://www.socialresearchmethods.net/kb/scalgutt.htm

Cilji in kompetence:
Cilj: študenta opremiti z osnovnimi znanji in
veščinami na področju merjenja v psihologiji.
Kompetence: Študent pozna različne metode za
merjenje občutkov, stališč, mnenj ipd. Med
različnimi postopki zna izbrati in uporabiti za
dani problem najustreznejši postopek merjenja
(zna npr. sestaviti lestvice za merjenje različnih
pojavov, zna izmeriti občutljivost osebe). S tem
znanjem je usposobljen za branje in
razumevanje znanstvene in strokovne literature

Objectives and competences:

ter kritično evalvacijo korektnosti izvedenih
raziskav.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov,
teorij in postopkov pri psihološkem merjenju

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:
izbor in uporaba najustreznejšega postopka za
merjenje raziskovanega pojava
Refleksija:
kritično ovrednotenje skladnosti med
teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem;
premislek o vplivu metode na dobljene
rezultate; kritičnost do pomanjkljivosti merskih
metod in težav merjenja psiholoških pojavov
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
spretnosti uporabe domače in tuje literature in
drugih virov, zbiranja in interpretiranja
podatkov, pisnega poročanja, kritična analiza,
pisanje člankov, uporaba IKT, identifikacija in
reševanje problemov, kritično ovrednotenje
literature

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, izkustveno učenje (sodelovanje v
poskusih), individualne naloge, projektno delo

Načini ocenjevanja:

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit, poročila o vajah; končna
ocena je obtežena vsota ocen pisnega
izpita in poročil o vajah
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL
Pisni izpit 70
in fakultetnih pravil
%, poročila 30
%
Reference nosilca / Lecturer's references:
Podlesek, A. in Brenk, K. M. (2004). Osnove psihološkega merjenja: Psihofizikalna metodologija.
Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Podlesek, A. in Komidar, L. (2006). Comparison of three psychophysical methods for measuring
displacement in frontal plane motion. Review of Psychology, 13(1), 51–60.
Podlesek, A., Komidar, L., Sočan, G., Bajec, B., Bucik, V., Brenk, K. M. ... Žargi, M. (2008). A
comparative analysis of different procedures for measuring speech recognition threshold
in quiet. Psihološka obzorja, 17(4), 33–49.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Konstrukcija socialnega sveta

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2.

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
3.

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

30

30

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
74

Nosilec: izr. prof. dr. Vlado Miheljak
Drugi izvajalci: asist. dr. Renata Marčič

Predavanja / Slovenski (možnost izvedbe v angleškem)
Lectures:
Vaje / Tutorial: Slovenski (možnost izvedbe v angleškem)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) vpis v 2. letnik študija psihologije
(b) pogoj za pristop k izpitu so pozitivno
ocenjeni protokoli, opravljena in predstavljena
seminarska naloga in opravljen izpit pri
predmetu Uvod v socialno psihologijo

Prerequisits:

Vaje se izvajajo v več skupinah, po največ 15
študentov na skupino. Seminar se izvaja v več
skupinah, po največ 30 študentov na skupino.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
6

Pojem socialne resničnosti: Predstavljeni so
glavni teoretični modeli socialne resničnosti v
socialni psihologiji in širše v družboslovju
(Festinger, Moscovici, Berger in Luckmann,
Černigoj in Bečaj) ter razloženi značilni pojavi
in glavne ravni socialne resničnosti.
Socialna resničnost in socialno vplivanje:
Povezava med strukturo in dinamiko socialne
resničnosti ter pojavi socialnega vplivanja,
socialno motivacijo in delovanjem sebstva.
Socialna resničnost in družba: različne
psihološke teorije družbe/ v zvezi z družbo,
funkcionalizem, societalna psihologija in
analitična socialna psihologija, kritična
(socialna) psihologija, socialno psihološki
vidiki socialnega razslojevanja.
Epistemologija socialne psihologije: Navezava
problematike socialne resničnosti na
epistemologijo socialne psihologije in znanosti
nasploh. Epistemološke pozicije v socialni
psihologiji: nomotetična (klasična
eksperimentalna socialna psihologija),
hermenevtična (socialni konstrukcionizem) in
transformativna (fenomenološko orientirana
socialna psihologija). Metodologija in teorija
metode v socialni psihologiji, filozofija
psihologije.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Berger, P. L. in Luckmann, T. (1991/1966). The social construction of reality. A treatise in the
sociology of knowledge. London: Penguin Books. (str. 13-30, 63-109, 147-204)
Černigoj, M. (2003). Epistemološka identiteta psihologije. Psihološka obzorja, 12 (3), 93-102.
Černigoj, M. (2007). Jaz in mi: raziskovanje temeljev socialne psihologije. Ljubljana: IPSA.
(izbrana poglavja)
Gergen, K. J. in Gergen, M. (1986 in kasneje). Social Psychology. Springer Verlag.
Gergen, K. J. in Gergen, M. (ur.). (2003). Social Construction: A Reader. London:
Sage.

Miheljak, V. (2012). Človek v socialnem in družbenem svetu: poglavja iz socialne in
politične psihologije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Sapsford, A. Still, D. Miell, R. Stevens in M. Wetherell (ur.), Theory and Social Psychology (str.
75-83). London: Sage.
Ule, M. (2009). Socialna psihologija; analitični pristop k življenju v družbi. Založba FDV. (str. 11–
123).
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji: Vpeljava študenta v problematiko
razmerja med spoznavnimi procesi in
konstrukcijo socialnega sveta. Pokazati, kako
se človekove zaznave, predelave, predstave in
interpretacije artikulirajo v in skozi družbene
umeščenosti in odnose. Prikazati, kako
razkorak med zaznavo in spoznavo subjekta
determinira samo spoznavno moč psihološke
znanosti, njenih metod, teorij in pojasnitev.
Kompetence: Razumevanje pojma socialne
resničnosti, poznavanje pojavov socialne
resničnosti in teorij, ki jih razlagajo, zaznavanje
pojavov socialne resničnosti v vsakdanjem
življenju ter ozaveščanje lastne vpetosti v
strukturo družbe.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Razumevanje obstoja socialne resničnosti;
prepoznavanje pojavov socialne resničnosti;
poznavanje glavnih teoretičnih modelov
socialne resničnosti; poznavanje epistemološke
problematike socialne psihologije.
Uporaba:
Uporabnost poznavanja pojavov socialne
resničnosti v vsakdanjem življenju; sposobnost
prepoznave in analize lastne umeščenosti v
socialno resničnost; sposobnost analize in
raziskovanja družbenih pojavov s socialno
psihološkega vidika.
Refleksija:
Prepoznavanje pojavov socialne resničnosti v
vsakdanjem življenju; kritičen odnos do
pojavov socialne resničnosti in lastne
umeščenosti v socialno resničnost.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Sposobnost ločevanja subjektivnih prepričanj in
mnenj od strokovno korektnih sodb pri sebi in
pri drugih; sposobnost uporabe teoretičnega
znanja v kritični znanstveni diskusiji.
Sposobnost analize in raziskovanja družbenih
pojavov s socialno psihološkega vidika.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, seminar, vaje; predstavitev
seminarske naloge, moderiranje diskusije;
izkustvene vaje, pisanje esejskih poročil o
vajah; samostojen študij literature.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Izpit 65 %,
(a) izpit, protokoli iz vaj, seminarska
poročila iz vaj:
naloga; Končna ocena predmeta je
35 %
sestavljena iz ocene izpita in ocene
protokolov iz vaj.
(b) Seminarska naloga je ocenjena z
»opravil/ni opravil«. Opravljena
seminarska naloga in poročila iz vaj so
pogoj za pristop k izpitu. Izpit in
poročila iz vaj se ocenjujejo z ocenami:
1-5 negativno, 6-10 pozitivno; za
ocenjevanje velja statut Univerze v
Ljubljani in izpitni režim Filozofske
fakultete.
Reference nosilca / Lecturer's references:
MIHELJAK, Vlado. Camera obscura psihologije : konstrukcija in rekonstrukcija teorij v psihologiji,
(Zbirka Znanstvena knjižnica, 15). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1995.
MIHELJAK, Vlado. Slovenian identity: intersecting landscapes of values and culture. V: TOŠ, Niko
(ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.). Political faces of Slovenia : political orientations and values at the end
of the century ‐ outlines based on Slovenian public opinion surveys, (Complexity, design, society,
vol. 2). Wien: Edition Echoraum, cop. 2005, str. [71]‐100.
MIHELJAK, Vlado, POLIČ, Marko. Slovenia. V: MALLEY‐MORRISON, Kathleen (ur.). State violence
and the right to peace : an international survey of the views of ordinary people. Santa Barbara
(CA): Praeger Security International: ABC‐CLIO, cop. 2009, vol. 2, str. 25‐40, 213‐216.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Pedagogika in andragogika za psihologe

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

obvezni splošni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

49

4

7

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

5

izr. prof. dr. Robi Kroflič, doc. dr. Monika Govekar-Okoliš,
asist. Damijan Štefanc

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Vpis v 2. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Študenti psihologije navezujejo pedagoške,
didaktične in andragoške teme s študijsko
snovjo in izkušnjami iz opazovalne prakse pri
dosedanjem študiju psihologije (predvsem s
področij razvojne psihologije, psihologije
osebnosti, socialne psihologije in pedagoške
psihologije).
Vsebina:

ECTS

Content (Syllabus outline):

Opredelitev osnovnih pojmov. Šola kot
družbena institucija: šola in ideologija, vzgojne
dimenzije šolskega programa. Teoretski in
praktični problemi moralne vzgoje. Temeljni
didaktični koncepti. Strukturni dejavniki pouka.
Artikulacija in načrtovanje učnega procesa.
Opredelitev andragogike kot znanosti in njenih
temeljnih pojmov. Izobraževanje odraslih kot
potreba družbe, institucij in potreba
posameznika. Operativni učni načrt za delo in
izobraževanje odraslih. Profesionalni razvoj
odrasle osebe. Spodbujanje vseživljenjskega
izobraževanja in učenja odraslih.
Temeljni literatura in viri / Readings:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kroflič, R. (1997 in 1999). Med poslušnostjo in odgovornostjo (Procesnorazvojni model moralne vzgoje). Ljubljana: VIJA. (131 str.)
Kroflič, R. (2002). Izbrani pedagoški spisi (Vstop v kurikularne teorije).
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (poglavja o oblikovanju vzgojnega
koncepta javne šole, ideoloških pritiskih in inkluziji)
Kroflič, R. (2000). Avtoriteta in pedagoški eros – temeljna koncepta
Gogalove vzgojne teorije, Sodobna pedagogika, št. 4/2000, 56-83.
Kroflič, R. (2003). Etične in/ali pravne osnove vzgojnih konceptov javne
šole/vrtca. Sodobna pedagogika, št. 4/2003, 8-28.
Strmčnik, F. (2001). Didaktika – osrednje teoretične teme. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (401 str.)
Scott, D. (2003). Curriculum studies : major themes in education. London, New York :
RoutledgeFalmer (izbrana poglavja).
Govekar-Okoliš, M. (2000). Izobraževalna biografija: pomen in oblikovanje osebne izobraževalne
biografije. Andragoška spoznanja, št. 4, 27-44.
Jelenc, S. (1998). ABC izobraževanja odraslih. Ljubljana: Andragoški
center Slovenije. (101 str.)
Jelenc-Krašovec, S in Jelenc, Z. (2003). Andragoško svetovalno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
(274 str.)
Ličen, N. (2006). Uvod v izobraževanje odraslih. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (254 str.)

Cilji in kompetence:
Cilji: seznaniti študente s teoretskimi koncepti
in praktičnimi pristopi v pedagogiki, didaktiki
in andragogiki
Kompetence: razumevanje temeljnih teoretskih
konceptov, pojmov, zakonitosti, načel in metod
v pedagogiki, didaktiki in andragogiki ter
njihovo upoštevanje pri praktičnem delu
(poznavanje učnega načrtovanja, kurikularnih
dokumentov, operativnih načrtov,
andragoškega svetovanja, reševanja vzgojnodisciplinskih konfliktov, koordiniranja
izobraževalnega dela in vseživljenjskega
izobraževanja)

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študent razume pomen temeljnih teoretskih
usmeritev za oblikovanje vzgojnega koncepta
javne šole in delovanje pedagoških konceptov;
zna oblikovati operativni načrt za oblikovanje
vzgojne dimenzije pouka pri lastnem predmetu
in v okviru razrednih ur; razume temeljne
koncepte didaktične teorije; opiše vlogo učitelja
in učenca pri pouku; razume pomen aktivne
vloge učenca v učnem procesu; pozna in
razume značilnosti in pomen ustrezne učne
komunikacije in interakcije; pozna dejavnike
izbire ustrezne učne vsebine za doseganje ciljev
pouka, našteje vrste učnih ciljev in opredeli
njihove značilnosti in funkcije; razumejo
omejitve na področju operativizacije (predvsem
vzgojnih) učnih ciljev; našteje in opiše
didaktične etape učnega procesa; pojasni
razmerje med preverjanjem in ocenjevanjem
znanja; razlikuje med različnimi učnimi
oblikami in metodami ter razume njihovo
didaktično uporabnost; pozna značilnosti,
funkcije in strategije učnega načrtovanja;
razume proces nastajanja učnega načrta; pozna
in razume zakonitosti andragoških problemov
in situacij ter pozna oblike sodelovanja v
izobraževalnih institucijah (načrtovanje in
oblikovanje različnih projektov…); pozna in
razume andragoška načela, metode, oblike,
tehnike za delo/izobraževanje z odraslimi in
razume pomen andragoškega svetovalnega
dela; pozna postopek oblikovanja
izobraževalnega programa za odrasle in
vrednotenje izobraževanja; pozna metode za
spremljanje, vrednotenje in uravnavanje
lastnega profesionalnega razvoja in za
vseživljenjsko učenje in izobraževanje.
Uporaba:
V ponujenih (pod)zakonskih in kurikularnih
dokumentih prepozna ideološke vplive; reši
vzgojno-disciplinske konflikte (primer iz
opazovalne prakse) na podlagi upoštevanja
pravno-administrativnih okvirov in teoretskih
(pedagoških, psiholoških, etičnih načel);
ugotovi, katere dejavnosti spodbujajo aktivno
vlogo učenca pri pouku; na podlagi učnih ciljev
oblikuje predloge učnih vsebin in dejavnosti; iz

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

splošnih učnih ciljev izpelje operativne učne
cilje; analizira in ovrednoti didaktično izvedbo
opazovane učne ure; oblikuje operativni
izobraževalni program za odrasle (primer iz
opazovalne prakse) na podlagi upoštevanja
andragoških načel, pogojev dela, andragoških
metod, oblik, različnih tehnik dela, ustreznih
načinov vrednotenja znanja odraslih in
andragoškega svetovanja; izdela načrt lastnega
profesionalnega razvoja in izobraževanja ter
osnutek za vseživljenjsko učenje in
izobraževanje.
Refleksija:
Z vidika pridobljenega znanja oceni vzgojno
delovanje izbrane šole na nivoju oddelčne in
šolske skupnosti; razmišlja, kako ustrezno
prenesti teoretična spoznanja v empirično
pedagoško‐didaktično ravnanje; interpretira
konkretna ravnanja, procese in učinke v
didaktični praksi z vidika didaktičnih
teoretičnih konceptov; na osnovi refleksije
svojega ravnanja uvaja ustrezne izboljšave in
se tako strokovno razvija; povezujejo
teoretična znanja z dejanskim andragoškim
delom in potrebami po izobraževanju in
svetovanju odraslih na različnih izobraževalnih
in drugih institucijah; razvija pozitivna stališča
do lastnega dela in dela z odraslimi.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Nauči se kritičnega branja strokovne literature,
ustrezno izbira in interpretira podatke
relevantnih raziskav ter kritično analizira in se
odziva na strokovne ugotovitve in
interpretacije svojih kolegov; v majhni skupini
uporabi model reševanja konflikta z vidika
različnih etičnih kriterijev in konsenzualnega
iskanja rešitve; ob analizi vrtčevskega/šolskega
in andragoškega primera iz opazovalne prakse
se nauči uporabe teoretskega znanja pri
reševanju realnega pedagoškega oz.
andragoškega problema; gradi lastno
konsistentno argumentacijo ter interpretacijo
pedagoških in andragoških procesov in
dejavnikov; spremlja in vrednoti lasten
študijski napredek ter na tej podlagi usmerja

svoja študijska prizadevanja in skrbi za
nadaljnji lastni profesionalni razvoj; zna
kritično upoštevati razlike med otroki,
mladostniki in odraslimi pri njihovem delu,
svetovanju in izobraževanju; zna razvijati
pozitiven odnos do odraslih, različnih ciljnih
skupin na področju pedagogike in andragogike.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Predavanje z diskusijo, delo v majhni skupini
(analiza obravnave vrtčevskega/šolskega
konflikta, didaktičnih in andragoških tem),
izbirni seminar z nastopom in pisnim izdelkom,
po dogovoru možen obisk zunanjih
strokovnjakov ali obisk na določeni
izobraževalni instituciji, samostojni študij
literature in šolske dokumentacije.
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
Type (examination, oral, coursework,
naloge, projekt)
project):
Izpit se opravlja v treh delih (končna
ocena je sestavljena iz ocen vseh treh
delov). Posamezni del lahko zajema
pisni ali ustni izpit ali ocenjeno
seminarsko nalogo. Ocenjevanje je
številčno na lestvici od 1 do 10 (1-5
negativno, 6-10 pozitivno); za
ocenjevanje velja statut Univerze v
Ljubljani in izpitni režim Filozofske
fakultete.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Govekar-Okoliš, M. (1999). Kultur- und Bildungsarbeit zwischen den beiden Weltkriegen (19181914) im slowenischen Küstenland. V W. Filla, E. Gruber in J. Jug (ur.),
Erwachsenenbildung in der Zwischenkriegszeit (VÖV-Publikationen, 15) (str. 164-173).
Innsbruck; Wien: Studien Verlag.
Kroflič, R. (2005). Is Authonomy still an Acceptable Education and Socialisation Goal of Public
Education? Contemporary Pedagogy, 56 (122), 5, 18-35.
Štefanc, D. (2007). Description and explanation of the concept of competence: brief review of
different theoretical approaches. V: B. Kožuh, R. Kahn, A. Kozłowska in W. Wolze (ur.), New

paradigms and methods in educational and social research (str. 239-256). Los Angeles: University of
California.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihologija učenja

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

30

30

45

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
86

Nosilka: red. prof. dr. Sonja Pečjak
Drugi izvajalci: asist. Tina Pirc

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 2. letnik študija psihologije
Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje s
kolokvijem in v seminarju predstavljena in
pisno oddana seminarska naloga.

Prerequisits:

Del vaj izvajajo študenti v manjših skupinah na
šoli in v drugih vzgojno-izobraževalnih
zavodih.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
7

Aplikacija osnovnih teoretskih paradigem
učenja (behavioristične, kognitivno
konstruktivistične in humanistične) v
pedagoškopsihološko situacijo. Oblike šolskega
učenja (psihomotorično, besedno, problemsko,
…) in alternativne oblike učenja. Pomnjenje in
pozabljanje: teorije pomnjenja; dejavniki
pomnjenja in izboljšanje zapomnitve pri učenju
ter uporaba teh znanj v pedagoško-psihološki
situaciji. Kognitivne in metakognitivne
sposobnosti za učenje; psihologija pismenosti
in razvoj pismenosti. Samoregulacijsko učenje
- SRU (opredelitev in teorije SRU - kognitivni
in motivacijski dejavniki samoregulacijskega
učenja; pristopi k razvijanju samoregulacije
učenja; merjenje). Povezanost
samoregulacijskega učenja in učne uspešnosti.
Učne strategije (sestavine, merjenje,
oblikovanje) v povezavi z učno uspešnostjo.
Transfer učenja (tradicionalno in sodobno
pojmovanje transfera), programi za spodbujanje
transfera. Učna motivacija: motivacijske teorije
in šolsko učenje; sestavine učne motivacije
(komponente pričakovanj, vrednostne
komponente in afektivne komponente) v
povezavi z učno uspešnostjo; načini
motiviranja učencev; učna samopodoba.
Dejavniki učenja: klasifikacija dejavnikov
učenja (notranji: fiziološki in psihološki,
zunanji – fizikalni in socialni), povezanost
dejavnikov z učno uspešnostjo. Učna
(ne)uspešnost: klasifikacije in dejavniki učne
neuspešnosti.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Marentič-Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. (str. 7-88, 97-106,
119-133, 151-219)
Pečjak, S. in Gradišar, A. (2002). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo (str. 937, 74-97, 274-362)
Pečjak, S. in Košir, K. (2004). Poglavja iz pedagoške psihologije: izbrane
teme. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. (str. 139-163)
Reynolds, W. M., Miller, G. E. in Weiner, I.B. (2003). Handbook of Psychology, Volume 7:
Educational Psychology. New Yersey: John Wiley & Sons, Inc. (str. 47-78, 103-122)
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj predmeta je, da študentje spoznajo osnovne
teorije in oblike šolskega učenja, pomnjenja,
transfera ter dejavnike učne uspešnosti;
značilnosti samoregulacijskega učenja;
poznajo temeljne elemente učne motivacije,
načine merjenja le-te ter motiviranja učencev;
poznajo ključne dejavnike učne neuspešnosti.
Kompetence: študentje obvladajo merjenje
posameznih vidikov samoregulacijskega učenja
in znajo pri učencih in učiteljih razvijati
samoregulacijske spretnosti pri učenju;
diagnosticirajo elemente storilnostne
motivacije in predvidijo načine motiviranja
posameznih učencev; pri posameznem učencu
so sposobni identificirati dejavnike učne
neuspešnosti in narediti okviren načrt pomoči.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študenti:poznajo:
- osnovne teorije in oblike šolskega učenja,
pomnjenja ter dejavnike učne uspešnosti;
- značilnosti samoregulacijskega učenja;
- načine merjenja posameznih vidikov
samoregulacijskega učenja;
- temeljne elemente učne motivacije in načine
motiviranja učencev.
Uporaba:
Študenti:
- svetujejo učiteljem pri razvijanju spretnosti
samoregulacijskega učenja pri učencih;
- sami razvijajo samoregulacijske spretnosti
učenja pri učencih;
- ugotavljajo motivacijo učencev za učenje;
- identificirajo ključne dejavnike učne
neuspešnosti pri učencu in (skupaj z učiteljem)
naredijo načrt pomoči
Refleksija:
Študent spremlja in evalvira lastno delovanje.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študent sodeluje pri spremljanju in evalvaciji
pedagoškega dela in dela učencev.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja – frontalno delo, delo v manjših
skupinah.
Vaje – delo v manjših skupinah in na šolah z
učenci
Seminar – frontalno delo, delo v manjših
skupinah

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) Obveznost pri predmetu je
opravljena z izpitom. Končna ocena
predmeta vsebuje oceno iz vaj,
seminarja in izpita.
(b) ocenjevalna lestvica : 6-10
(pozitivno) in 1-5 (negativno)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

izpit: 60%
vaje: 30%
seminar: 10%

Reference nosilca / Lecturer's references:
Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. (str. 937, 74-97, 274-362)
Pečjak, S. in Košir, K. (2003). Pojmovanje in uporaba učnih strategij pri samoregulacijskem učenju
pri učencih osnovne šole. Psihološka obzorja, 12 (4), 49-70.
Pečjak, S. in Košir, K. (2004). Poglavja iz pedagoške psihologije: izbrane teme. Ljubljana:
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
Peklaj, C. in Pečjak, S. (2002). Differences in students' self-regulated learning according to their
achievement and sex. Studia Psychologica, 44 (1), 29-43.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Fiziologija dela

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

15

5

10

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

3

izr. prof. prim. dr. Marjan Bilban, dr. med., specialist medicine
dela, prometa in športa

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 2. letnik dodiplomskega študija
psihologije

Prerequisits:

Seminarji in vaje so obvezni.

Vsebina:

ECTS

Content (Syllabus outline):

Predavanja: Uvod. Mesto in vloga fiziologije
dela v kompleksnem aktivnem zdravstvenem
varstvu zaposlenih. Najpomembnejše naloge
aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih s
poudarkom na humanizaciji dela.
Najpomembnejši kazalci negativnega zdravja
kot odraz neprilagojenosti v sistemu delavec –
delovno okolje – delo oziroma
preobremenjenosti v tem sistemu. Informacijski
sistemi. Vidne informacije (osvetljenost
delovnega okolja, ocena vizuelne
obremenjenosti ter ergonomski ukrepi). Slušne
informacije (obremenjenost s hrupom in
ergonomski ukrepi). Percepcija gibanja
(vibracije, kinetoze, akceleracija, deceleracija,
delo na višini). Termoregulacijski sistemi
(fiziološki parametri toplotne obremenjenosti,
vpliv na produktivnost in ergonomski ukrepi).
Efektorni sistem. Ergonomska antropometrija.
Biomehanika, delovna aktivnost; analiza
biomehanske obremenjenosti in ergonomski
ukrepi.
Bioenergetika; energetska poraba pri delu.
Ritem dela, utrujenost, počitek, cirkadiani
ritmi. Ocena tveganja (analize delovnih mest in
ergonomski ukrepi).
Seminarji: področje fiziologije dela in
aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih oz.
večjih zdravstvenih problemov v povezavi z
delovnim okoljem.
Vaje: terenske vaje s praktično seznanitvijo
obremenitev, škodljivosti in tveganj v različnih
delovnih okolij, vplivov na človeka, merjenja
in vrednotenja teh obremenitev, načrtovanja in
izvedbe ergonomskih ukrepov oz.
razbremenitev.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Bilban, M. (1999). Medicina dela. Ljubljana: ZVD.
Sušnik, J. (1992). Ergonomska fiziologija. Radovljica: Didakta.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj: spoznati obremenitve in obremenjenosti
zaposlenih, udeležencev v prometu in
športnikov (rekreativcev) oziroma
obremenjenosti v kompleksnem delovnem
okolju (v katerem se izvaja delo oz. druge
aktivnosti in vključuje tudi delovne razmere,
postopke, socialne odnose ter druge vplive
zunanjega okolja).
Kompetence: ocenjevanje, merjenje in
vključevanje v ergonomsko preoblikovanje v
smislu vzpostavljanja najbolj optimalnih
odnosov med biološkimi, tehničnimi in
ekološkimi sistemi.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
organizacija dela v medicini dela; praktične in
teoretične oblike analiz delovnega okolja z
zdravstvenega vidika; osvojene metode
proučevanja obremenitev in obremenjenosti
človeka in posameznih organov oz. organskih
sistemov; teoretski in praktični pristop k
meritvam fizioloških funkcij v oceni
delazmožnosti; osvojeni principi in postopki
preprečevanja poklicnih tveganj v delovnem
okolju; osvojeno vrednotenje ekološkega in
biološkega monitoringa ter osnovne principe
epidemiologije delovnega okolja;
osvojene osnove izdelave ergonomskega
nasveta, rešitve spoznavno – izvajalske
ergonomije, ergonomije delovnega mesta in
izdelka;
osvojeni načini in postopki izdelave celovite
delovne anamneza (anamneza ekspozicije);
osvojene osnove ocenjevanja začasne in trajne
delanezmožnosti, poklicne orientacije, selekcije
in rehabilitacije; osvojene osnovne oblike,
metode in načini izvedbe različnih oblik
promocije zdravja v delovnem okolju;
poznavanje zahtev in posebnosti rizičnih skupin
delavcev; poznavanje in sposobnost uporabe
vrednotenja osnov tehničnega varstva pri delu
Uporaba:
varovanje in izboljšanje zdravja zaposlenih;
preprečevanje in obvladovanje poklicnih
bolezni, poškodb pri delu; odpravljanje
poklicnih tveganj in pogojev dela, ki ogrožajo
varnost in zdravje pri delu;

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

razvoj in napredek varstva pri delu,
organizacije dela, pogojev dela; izboljšanje
poklicnega in socialnega statusa zaposlenih,
fizičnega in materialnega statusa zaposlenih;
ohranjanje in razvoj delazmožnosti zaposlenih;
omogočanje socialno in ekonomsko
produktivnega življenja
Refleksija:
poznavanje osnov in pomembnosti proučevanj
tveganj, obremenitev in škodljivosti v
delovnem okolju, njihovega vpliva na
zmogljivosti posameznih organov, organskih
sistemov in človeka v celoti, na njegovo
zdravje in delazmožnost; poznavanje osnovnih
principov ergonomije in humanizacije dela v
najširšem smislu in promocije zdravja v
delovnem okolju
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
povezovanje s psihologijo dela, ekologijo ter
fiziologijo

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, vaje (na katerih je obvezna
prisotnost) in seminar (na katerem je obvezna
prisotnost). Študent pripravi seminar določene
dolžine in določenega števila literaturnih virov,
ga odda v pisni obliki ter predstavi študentom.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) pisni izpit, seminarska naloga; Pri
seminarju se oceni izdelek (seminarska
naloga) in predstavitev le-tega. Končna
ocena je sestavljena iz ocene pisnega

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

izpita in ocene seminarske naloge.
(b) 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno)

Reference nosilca / Lecturer's references:
Bilban, M. in Bilban-Jakopin, C. (2005). Incidence of cytogenetic damage in lead-zink mine
workers exposed to radon. Mutagenesis, 20 (3), 187-191.
Bilban, M., Bilban-Jakopin, C. in Ogrinc, D. (2005). Cytogenetic tests performed on operating
room personnel: the use of anaesthetic gases. Int. arch. occup. environ. health, 78 (1), 60-64.
Bilban, M. in Vaupotič, J (2001). Chromosome aberrations study of pupils in high radon level
elementary school. Health phys. (1958), 80, 157-163.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Komunikologija za psihologe

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

15

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

ECTS
3

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

izr. prof. dr. Darja Kobal Grum, izr. prof. dr. Velko S. Rus

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Vpis v 2. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Uvodna in splošna poglavja: opredelitve,
splošne in specifične značilnosti komunikacije,
neverbalna in verbalna komunikacija, kriteriji
učinkovite komunikacije v medosebnih
odnosih, komunikacija in izbrani socialni
fenomeni, mediji in institucije, izbrani model
komunikacijskega “treninga”, komunikološka
edukacija in samoedukacija.
Aplikacija: model komunikacijskega treninga,
komunikacija in tehnike pogajanj, tehnike
neposrednih in posrednih priprav na
komunikacijsko situacijo, igra vlog in
opazovanje interakcije v majhnih skupinah,
skupinske tehnike kreativnega mišljenja
(sinektika, socio – kognitivni konflikt, miselna
nevihta, kombinirane tehnike), komunikacija in
managerske funkcije, zdravje in spoprijemanje
s komunikacijskimi problemi.
Posebna poglavja:
- Sociopsihologija komunikacij kot
interdisciplinarni projekt
- Komunikacija, jezik in govor
- Komunikacija z vidika psihosocialne
antropologije
- Medkulturni vidiki in komunikacija
- Komunikacija, kultura, življenjski stil in
kakovost življenja
Virtualna in digitalna komunikacija in
vzpostavljanje medosebnih odnosov
Temeljni literatura in viri / Readings:
Knapp, M. L. in Vangelisti, A. L. (2000). Interpersonal Communication and Human Relationships
(4. izd.). Needham Heights: Allyn and Bacon. (poglavja I, II, IV in VI; 100 strani)
Rus, V. S. (1999). Sociopsihologija kot sodobna paradigma socialne psihologije. Ljubljana: FF,
Univerza v Ljubljani. (70 strani)
Ule, M. (2005). Psihologija komuniciranja. Ljubljana: FDV. (30 strani)
Zabukovec, V. in Kobal Grum, D. (2004). Relationship between student thinking styles and social
skills. Psychol. Beitr. (Lengerich), 46 (1), 156-166.
Različne druge aktualne knjige in revije s področja komunikacije.
Cilji in kompetence:
Cilji: Študenti pridobijo temeljna teoretična,
raziskovalna in praktična znanja in veščine iz
osnov komunikacije. Spoznajo psihologijo
komunikacije preko socialnih interakcij,
osebnostnih, motivacijskih in emocionalnih
korelatov, specifičnih za medosebne realne in
virtualne interakcije.
Kompetence: Zmožnost za komunikološko

Objectives and competences:

analizo različnih medosebnih relacij, socialnih
situacij, skupin in sistemov. Pridobijo posebna
znanja in veščine v zvezi z različnimi
komunikološkimi vidiki oz. komunikacijskimi
situacijami. Usvojijo in znajo uporabljati
teoretična in praktična spoznanja s področja
sociopsihologije komunikacij.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Pridobljeno znanje slušatelju omogoča vpogled
v osnove razumevanja komuniciranja in tvori
temelj za nadaljnji študij družboslovja in
humanistike v kontekstu poznavanja
komunikacije interaktivnega procesa.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:
Bazična opremljenost z znanjem o
komunikaciji. Iskanje povezav med teoretskimi
spoznanji, uporabo usvojenega znanja in
anticipacijo v lastni izkustveni praksi.
Refleksija:
Kritično ovrednotenje skladnosti med
teoretičnimi načeli in praktično-izkustvenim
ravnanjem.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Spretnosti uporabe domače in tuje literature in
drugih virov, zbiranja in interpretiranja
podatkov, uporaba različnih postopkov,
poročanje (ustno in pisno), identifikacija in
reševanje problemov, kritična analiza, sinteza,
pisanje člankov, refleksij na prebrano
literaturo, delo v timih, socialne spretnosti ipd.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, raziskovalni seminarji,
projektno delo, individualne naloge, vodeni
individualni študij, sodelovalno učenje /
poučevanje, aktivno (refleksivno) poučevanje.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit, esej oz. seminarska
naloga; končna ocena se določi na
podlagi ocene seminarske naloge in
ocene izpita
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno) oz. opravil / ni opravil; ob
upoštevanju Statuta UL in fakultetnih
pravil.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Kobal Grum, D., Kolenc, J. in Lebarič, N. (2004). Cross-cultural aspects of self-concept and
competition. Honolulu: American Psychological Association.
Kolenc, J., Kobal Grum, D., Lebarič, N. (2002). Motivation in school from the socialanthropological point of view. Anthropol. noteb., vol. VIII, no. 1, str. 92-110, no. 5, str. 887-899.
Rus, V. (1999). Sociopsihologija kot sodobna paradigma socialne psihologije. Filozofska
fakulteta, Oddelek za psihologijo.
Rus, V. S. in Kobal Grum, D. (2004). Komunikologija za farmacevtke in farmacevte: program.
Ljubljana.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Kvalitativno psihološko raziskovanje

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

30

3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

ECTS

doc. dr. Anja Podlesek

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 2. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Predstavitev kvalitativnega raziskovanja:
značilnosti kvalitativnega raziskovanja, kritika
pozitivističnega pristopa k raziskovanju v
psihologiji, primerjava s kvantitativnim
raziskovanjem, zanesljivost, veljavnost,
problemi in etični vidiki kvalitativnega
raziskovanja.
Potek kvalitativnega raziskovanja:
a) Izbor problema, teorija v kvalitativnem
raziskovanju, izbor metodologije, izbor enot
raziskovanja
b) Metode zbiranja kvalitativnih podatkov:
vprašalniki in intervjuji; anketno raziskovanje;
fokus skupine; opazovanje (direktno
opazovanje, opazovanje z udeležbo); dnevniške
tehnike; študij zgodovinskih virov; projekcijske
tehnike; zapisovanje podatkov in transkripcija
c) Analiza podatkov: zgodnji koraki v analizi,
vinjete, povzemanje; analiza vsebine; analiza
diskurza; prikaz rezultatov; pridobivanje
povratne informacije
č) Zaključevanje, dokumentiranje in poročanje
o kvalitativni raziskavi
Temeljni literatura in viri / Readings:
Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za
socialno delo. (izbrana poglavja, odvisna od izbora seminarske teme)
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook (2. izd.). London: Sage.
(416 str.)

Cilji in kompetence:
Cilji: spoznati različne metode raziskovanja s
kvalitativnimi podatki, preizkusiti se v uporabi
ene izmed njih

Objectives and competences:

Kompetence: Študent pridobi osnovna znanja
iz uporabe kvalitativnih metod v psihologiji.
Pozna in zna uporabiti različne raziskovalne
pristope in načrte, ki temeljijo na zbiranju in
obdelavi kvalitativnih podatkov. Zna pripraviti
raziskovalno poročilo, ki obravnava
kvalitativno raziskavo.
Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
poznavanje in razumevanje korakov
kvalitativnega raziskovanja, poznavanje
različnih vrst kvalitativnega raziskovanja

Knowledge and understanding:

Uporaba:
uporaba ustrezne raziskovalne strategije in
načrta za posamezni raziskovalni problem,
veščine kategoriziranja (kodiranja)
kvalitativnih podatkov, uporaba računalnika pri
zbiranju in analizi kvalitativnih podatkov
Refleksija:
zavedanje prednosti in omejitev kvalitativnega
raziskovanja, kritično ovrednotenje izvedenih
raziskav te vrste
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
spretnosti iskanja in uporabe domače in tuje
literature in drugih virov, uporaba IKT,
identificiranje in reševanje problemov,
uporaba različnih tehnik zbiranja podatkov,
interpretiranje podatkov, kritična analiza in
sinteza, spretnosti pisnega poročanja, refleksija
o prebrani literaturi, timsko delo

Metode poučevanja in učenja:
seminarji, projektne naloge

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) projektna naloga;
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

in fakultetnih pravil

Reference nosilca / Lecturer's references:
Marjanovič Umek, L., Zupančič, M., Podlesek, A., Fekonja, U., Kavčič, T. in Bajc, K. (2005).
Študije primerov samoevalvacije vrtcev. V L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in K. Bajc (ur.),
Pogled v vrtec (str. 29-105). Ljubljana: Državni izpitni center.
Podlesek, A. in Bucik, V. (2002). Evalvacija kakovosti. V L. Marjanovič Umek. U. Fekonja, T.
Kavčič in A. Poljanšek (ur.), Kakovost v vrtcih (str. 21-35). Ljubljana: Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
Podlesek, A., Marjanovič Umek, L., Kavčič, T., Fekonja, U. in Batistič-Zorec, M. (2002).
Samoevalvacija kakovosti v vrtcu : vprašalnik za strokovne delavke in delavce. V L. Marjanovič
Umek. U. Fekonja, T. Kavčič in A. Poljanšek (ur.), Kakovost v vrtcih (str. 71-102). Ljubljana:
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Medvrstniško nasilje v šoli

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2.

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4.

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

10

20

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
52

ECTS
3

red. prof. dr. Sonja Pečjak

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem ali nemškem
Lectures: jeziku
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem ali nemškem
jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 2. letnik študija psihologije; pogoj za
pristop k izpitu je pozitivno ocenjena
seminarska naloga

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Opredelitev, oblike in teorije medvrstniškega
nasilja. Narava in posledice medvrstniškega
nasilja (viktimizacija in agresivnost kot
ortogonalni dimenziji - štirje vedenjski vzorci:
nasilneži, nasilneži-žrtve, žrtve ter
neudeleženi). Psihološke značilnosti nasilnežev
in žrtev; miti o medvrstniškem nasilju.
Medspolne razlike v medvrstniškem nasilju.
Vloga skupinskih procesov pri medvrstniškem
nasilju. Načini pridobivanja podatkov o
trpinčenju v šoli (samoocene; normativni
podatki; opazovanje; dnevniške metode).
Šolska klima kot pomemben dejavnik
trpinčenja in viktimizacije. Načini
preprečevanja medvrstniškega nasilja
(usmerjeni na posameznika / usmerjeni na
celoten sistem). Vloga vrstnikov, učiteljev in
šolske svetovalne službe pri preprečevanju
medvrstniškega nasilja. Vrstniška mediacija kot
način preprečevanja medvrstniškega nasilja.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Gini, G. (2006). Bullying as a social process: The role of group membership in students'
perceptions of inter-group aggression at school. Journal of School Psychology, 44, 61-65.
Newman, R. S. (2003). When elementary school students are harassed by peers: A self-regulative
perspective on help seeking. The Elementary School Journal, 103 (4), 339-355.
Sanders, C.E. in Phye, G.D. (2004). Bullying. Implications for the clasroom. San Diego: Elsevier
Academic Press. (strani 2-110, 137- 202 in 229-255)

Cilji in kompetence:
CILJ predmeta je posredovati študentom znanje
o različnih oblikah medvrstniškega nasilja, o
različnih vlogah, njihovih psiholoških
značilnostih ter pomenu skupine in šolske
klime v procesu medvrstniškega nasilja.
KOMPETENCE: Študent pozna različne oblike
medvrstniškega nasilja ter jih zna prepoznavati
in ocenjevati v konkretni šolski situaciji. Pozna
različne vloge ter njihove psihološke
značilnosti in pomen skupine v procesu
medvrstniškega nasilja; ta spoznanja zna
uporabiti pri oblikovanju programa za
preprečevanje medvrstniškega nasilja. Pozna
pomen šolske klime ter vlogo učiteljev pri
preprečevanju medvrstniškega nasilja ter zna
učence, učitelje in druge delavce šole na
primeren način osveščati o tem pojavu ter
načinih za njegovo zmanjševanje.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študent pozna oblike medvrstniškega nasilja;
razume različne vloge ter pomen skupine v
procesu medvrstniškega nasilja;
pozna različne načine raziskovanja
medvrstniškega nasilja v šoli; razume vlogo
vrstnikov, učiteljev ter šolske svetovalne službe
pri preprečevanju medvrstniškega nasilja;
pozna različne preventivne in intervencijske
programe medvrstniškega nasilja.
Uporaba:
Študent zna uporabiti različne načine
pridobivanja podatkov o pogostosti in oblikah
medvrstniškega nasillja; zna oblikovati
program za preventivo medvrstniškega nasilja;
pri izvedbi programa za preventivo
medvrstniškega nasilja zna sodelovati z učitelji.
Refleksija:
Študent zna kritično ovrednotiti prednosti in
pomanjkljivosti različnih načinov pridobivanja
podatkov za različne oblike medvrstniškega
nasilja; zna evalvirati učinkovitost programov
za preprečevanje medvrstniškega nasilja.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študent uri spretnosti uporabe domače in tuje
literature;
uri spretnosti dela v timih; zna uporabiti
različne tehnike/metode za ocenjevanje
psiholoških pojavov; sodeluje pri ustvarjanju
pogojev za kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno
delo učencev in učiteljev.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, sodelovalno učenje, simulacije,
igre vlog

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) seminarska naloga in ustni izpit;
končna ocena je sestavljena iz ocene
seminarske naloge in ocene izpita.
(b) ocenjevalna lestvica : 6-10
(pozitivno) in 1-5 (negativno)

Reference nosilca / Lecturer's references:
Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije. Izbrane teme. Ljubljana:
Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete.
Pečjak, S. in Košir, K. (2003). Povezanost čustvene inteligentnosti z nekaterimi vidiki
psihosocialnega funkcioniranja pri učencih osnovne in srednje šole. Psihološka obzorja, 12 (1),
121-139.
Košir, K. in Pečjak, S. (2005). Sociometry as a method for investigating peer relationships: what
does it actually measure? Educational Research, 47 (1), 127-144.
Košir, K. (2005). The influence of teacher's classroom management style on pupils' self-regulative
behaviour. Studia Psychologica, 47 (2), 119-143.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Nova, mejna in posebna področja psihologije

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

30

3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

ECTS

red. prof. dr. Janek Musek

Predavanja / slovenski, izjemoma angleški
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 2. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Pojem zavesti in nezavednega. Nezavedni
psihični procesi. Motivacijsko in kognitivno
nezavedno (latentna kognicija). Umetna
inteligentnost. Zavest in zavestna stanja.
Teorije zavesti. Spremenjena stanja zavesti.
Spanje. Sanje in lucidne sanje. Hipnoza.
Posebna izkustvena stanja: trans, ekstaza,
zunajtelesno izkustvo. Disociativna stanja,
disociacija in neodisociacija. Izkustvo virtualne
resničnosti (kiberizkustvo). Transpersonalna in
verska psihologija. Transcendentno in
transpersonalno izkustvo. Mistično izkustvo.
Obsmrtne izkušnje. Paranormalno in
parapsihologija. Zunajčutno zaznavanje.
Psihokineza. Bioenergetika, bionika in noetika.
Ezoterika, hermetizem in okultno.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Musek, J. (1993/1997). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy. (str. 398-406)
Musek, J. (1995). Neznanke duha. Ljubljana: Educy. (str. 13-46, 137-238)
Musek, J. (1994). Paranormalni, transcendentni in drugi posebni pojavi: odnos do njih, stopnja
prepričanja vanje in njihovo miselno razvrščanje (preliminarna raziskava). Psihološka obzorja, 3
(2), 17-33.
Musek, J. (1990). Psihologija, parapsihologija in okultne vede. V: Posvetovanje psihologov
Slovenije (str. 112-161). Ljubljana: Društvo psihologov Republike Slovenije.
Internetni viri:
http://plato.stanford.edu/entries/consciousness-representational/
http://www.ed.ac.uk/~ejua35/parapsy.htm
http://www.parapsych.org/
http://moebius.psy.ed.ac.uk/js_index.html
http://www.asdreams.org/
http://faculty.washington.edu/chudler/sleep.html
Cilji in kompetence:
Cilji: Namen predmeta je seznanjanje s
tematikami, ki zadevajo nova, mejna in
posebna področja, perspektive in usmeritve
psihologije in znanosti, tesno povezanih s
psihologijo; spoznavanje najpomembnejših
sodobnih koncepcij, modelov in teorij
zavestnega in nezavednega delovanja,
paranormalnih in transcendentnih vidikov
osebnosti; spoznavanje in temeljno usvajanje
pristopov, metod in tehnik pri raziskovanju na
področjih zavestnega in nezavednega delovanja
ter paranormalnih in transcendentnih vidikov
osebnosti; spoznavanje in temeljno usvajanje
pristopov, metod in tehnik pri ocenjevanju
osebnostnih in kognitivnih značilnosti

Objectives and competences:

zavestnega in nezavednega delovanja ter
paranormalnih in transcendentnih vidikov
osebnosti.
Kompetence: Študenti/študentke pridobijo
poglobljen in kritičen vpogled v nova, mejna in
posebna področja psihologije in kognitivne
znanosti in so usposobljeni za analitično in
znanstveno utemeljeno presojanje teh področij
in z njimi povezanega raziskovanja.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje/razumevanje koncepcij, modelov in
teorij o novih, mejnih in posebnih vidikih in
področjih psihologije in kognitivne znanosti.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:
Aplikacija spoznanj na razumevanje doživljanja
in obnašanja samega sebe in drugih oseb.
Refleksija:
Znanstveno utemeljeno kritično presojanje
novih, mejnih in posebnih vidikov in področij
psihologije in kognitivne znanosti.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Usposobljenost za kritično in učinkovito
uporabo virov, zbiranje in interpretacijo
informacij, analize podatkov in izsledkov
raziskovanja, komuniciranje strokovnih mišljenj
in dognanj v ustni in pisni obliki.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, interaktivne diskusije, delo v
skupinskih in individualnih projektih

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) ustni ali pisni izpit
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno)

Reference nosilca / Lecturer's references:
Musek, J. (1993/1997). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.
Musek, J. (1995). Neznanke duha. Ljubljana: Educy.
Musek, J. (1994). Paranormalni, transcendentni in drugi posebni pojavi: odnos do njih, stopnja
prepričanja vanje in njihovo miselno razvrščanje (preliminarna raziskava). Psihološka obzorja, 3
(2), 17-33.
Musek, J. (1990). Psihologija, parapsihologija in okultne vede. V: Posvetovanje psihologov
Slovenije (str. 112-161). Ljubljana: Društvo psihologov Republike Slovenije.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Otroška igra in risba

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

30

3

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

ECTS

red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 2. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Biologistične, psihodinamske, spoznavne,
taksonomske teorije o otroški igri. Vrste
otroške igre. Otroška igra dojenčka, malčka,
otroka v zgodnjem in srednjem otroštvu.
Razvoj mišljenja, govora in socialne kognicije
v simbolni igri. Otroške igrače in otroške
knjige. Igra, igrače in otroške knjige za deklice
in dečke. Spolni stereotipi. Otrokova zmožnost
pripovedovanja ob slikanicah. Zgodnja
pismenost: otroško branje knjig,
pripovedovanje zgodb, začetno pisanje. Humor
v otroških knjigah. Igra otrok z motnjami v
duševnem razvoju, gibalno oviranih, slepih in
slabovidnih, avtističnih otrok. Igra otrok v
različnih kulturah. Vloga odraslih in vrstnikov
v otroški igri. Igra v družinskem okolju in
vrtcu. Branje odraslih dojenčku, malčku, otroku
v zgodnjem otroštvu. Razvojne stopnje otroške
risbe. Risanje človeške figure. Elementi, barve,
prostor in čas v otroški risbi. Otrokovo
doživljanje in izražanje v igri, risbi, ob branju
otroških knjig.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Cox, M. V. (1992). Children's drawings. Harmondsworth: Penguin Books.
Hemphill, L. in Snow, C. (1996). Language and literacy development: discontinuities and
differences. V: Olson, D. R. in Torrance, N. (ur.), Education and human development (str. 173201).
Marjanovič Umek, L. in Lešnik Musek, P. (2001). Otroška risba. V: L. M. Umek in M. Zupančič
(ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 86–106). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani.
Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Lešnik Musek, P. in Kranjc, S. (2002). Otroška literatura kot
kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka. Psihološka obzorja, 11 (1), 51–64.
Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj otroške risbe. V: L. M. Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna
psihologija (str. 394–406). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2006). Psihologija otroške igre. Ljubljana:
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Cilji in kompetence:
Cilji: Študentke/študentje spoznajo
razvojnopsihološke teorije, ki razlagajo otroško
igro in risbo; se seznanijo z ocenjevanjem
otroške igre in risbe pri različnih ciljnih
skupinah otrok; razumejo dejavnike, ki so
povezani z doživljanjem in izražanjem v igri,
ob knjigi in pri risanju.
Kompetence: Študentke/študentje znajo
razložiti zakonitosti razvoja otroške igre in
risbe s pomočjo razvojnopsiholoških teorij;

Objectives and competences:

znajo izbrati in uporabiti ustrezne postopke za
ocenjevanje otroške igre in risbe; znajo,
upoštevajoč specifičnosti risbe različnih skupin
otrok (npr. deklice in dečki, otroci iz različnih
kultur, otroci s posebnimi potrebami), igro in
risbo rabiti za namene ocenjevanja otrokovega
razvoja.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študentke/študentje znajo razložiti teoretsko
ozadje vsebine, strukture in razvoja otroške igre
in risbe. Razumejo možnosti otrokovega
razvoja in učenja v igri, risbi in otrokovem
pripovedovanju. Znajo primerjati igro, risbo,
otrokove zgodbe različno starih otrok in
različnih skupin posameznikov.
Uporaba:
Študentke/študentje pridobijo znanja in
spretnosti razvojnopsihološke analize in ocene
otroške zgodbe, igre in risbe. Znajo izbrati
ustrezne pristope za
spodbujanje otrokovega razvoja v igri,
risbi in ob pripovedovanju zgodb. Znajo rabiti
znanje o razvoju otroške igre in risbe,
otrokovem pripovedovanju zgodb pri
svetovanju staršem in strokovnim delavcem v
vrtcu.
Refleksija:
Študentke/študentje razumejo otrokovo
vedenje, komuniciranje, čustveno izražanje
skozi igro, risbo, pripovedovanje; znajo
umestiti vedenja o razvoju otroške igre in risbe
v širši kontekst posameznikovega razvoja v
različnih obdobjih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študentke/študentje znanja in spretnosti rabijo
kot podporo pri otrokovem učenju in
poučevanju v družinskem okolju, vrtcu in šoli.
Poznajo in razumejo razvoj otroške igre in risbe
kot osnovo za razumevanje igre in risbe v
klinični (diagnostični in terapevtski) praksi.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
Predmet se izvaja v obliki predavanj, ki so v
veliki meri podprta s predvajanjem in analizo
izbranih video posnetkov in analizo konkretnih
izdelkov otrok.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) Ustni izpit.
(b) Študentkino/študentovo znanje se
ocenjuje na ocenjevalni lestvici od 1 do
5 (negativna ocena) in od 6 do 10
(pozitivna ocena), skladno s Statutom
Univerze v Lj in fakultetnimi pravili.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj otroške risbe. V: L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.),
Razvojna psihologija (str. 394–406). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek. L. in Zupančič, M. (ur.) (2006). Psihologija otroške igre. Ljubljana:
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Fekonja, U., Marjanovič Umek, L. in Kranjc, S. (2005). Free play and other daily preshool
activities as a context for child's language development. Studia Psychologica, 47 (2), 103–117.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihologija vsakdanjega življenja

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

15

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

ECTS
3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

izr. prof. dr. Darja Kobal Grum

Predavanja / slovenski; del predmeta je možno predavati v angleškem
Lectures: jeziku
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Vpis v 2. letnik študija psihologije.

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Uvod: kategorije sodobnega vsakdanjega
življenja; pomen psiholoških spoznanj za
razumevanje sodobnega človeka.
Dinamika prilagajanja: prilagajanje sodobnemu
vsakodnevnemu načinu življenja; teorije
osebnosti; stres in spoprijemanje s stresom;
motivacija in emocije; emocionalna
inteligentnost.
Medosebni odnosi: samopodoba in
samospoštovanje; socialna kognicija in socialni
vpliv; medosebna komunikacija; prijateljstvo in
ljubezen; intimnost.
Razvojne tranzicije: spol in vedenje;
mladostništvo in odraslost; delo in kariera;
razvoj in izražanje seksualnosti.
Telesno in duševno zdravje: psihologija in
telesno zdravje; bolezen in psihični odzivi na
bolezen; neodvisno življenje; travmatska
izkušnja; psihološke motnje; sodobne oblike
psihološke pomoči: svetovanje, coaching,
psihoterapija, rehabilitacijsko svetovanje
Individualizacija sodobnega življenja:
individualizacija kot nov kulturni okvir za
socialno subjektivizacijo posameznika;
individualizacija in globalizacija; skrpanost
identitete; postmodernizem in nova globalna
individualnost.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Carson, R., Butcher, J. in Mineka, S. (2002). Abnormal psychology and modern life. Allin Bacon.
(str. 37-88)
Heatherton, T. F. in Weinberger, T. F. (1994). Can personality change? Washington: APA. (str.
32-87)
Kobal Grum, D. (2003). Bivanja samopodobe. Ljubljana: i2. (str. 24-77)
Matsumoto, D. (1996). Culture and modern life. London: Brooks Cole. (str. 44-98)
Simon, B. (2004). Identity in Modern Society: A Social Psychological Perspective. Blackwel
Publishers. (str. 97-135)
Sloan, T. in Broughton, J. (1995). Damaged life: The crisis of modern psyche (Critical psychology
s.). London: Routledge. (str. 22-89).
Cilji in kompetence:
Cilji: Glavni cilj predmeta je seznaniti študente
s problematiko in področji psihologije
vsakdanjega življenja. Spoznava jih z glavnimi
zakonitostmi, koncepti, teorijami in
raziskovalnimi pristopi, ki jih obravnava
moderna psihologija. Uvaja jih v glavne sfere
človekovega življenja in njegove vpetosti v
vsakodnevno življenje. Usposablja jih za
izdelavo znanstvenih in strokovnih raziskav na

Objectives and competences:

področju psihologije vsakdanjega življenja. Po
končanem programu dobi študent vpogled v to,
s čim se ukvarja psihologija vsakdanjega
življenja, kakšne cilje in naloge si postavlja in
kakšne metode uporablja. Študent tudi pridobi
vpogled v najpomembnejše teorije in modele
psihologije vsakdanjega življenja.
Kompetence: Študenti pridobijo temeljna
teoretična, raziskovalna, uporabna in praktična
znanja iz osnov psihologije vsakdanjega
življenja. Študenti so zmožni razumeti,
presojati in z ustreznimi merskimi instrumenti
oceniti najpomembnejša področja in dimenzije,
ki so značilne za psihološko razumevanje
vsakdanjega življenja. Študenti usvojijo in
znajo uporabljati aplikativna in praktična
znanja iz psihologije vsakdanjega življenja, ki
prispevajo k njihovi profesionalizaciji.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje koncepcij, modelov in teorij
psihologije vsakdanjega življenja, njihove
empirične evidence in njihovega pomena za
razumevanje človekove narave.
Uporaba:
Aplikacija spoznanj na razumevanje doživljanja
in obnašanja samega sebe in drugih oseb v
vsakdanjem življenju.
Refleksija:
Znanstveno utemeljeno kritično presojanje
vsakdanjih pojavov duševnosti, osebnosti in
vedenja.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Usposobljenost za kritično in učinkovito
uporabo virov, zbiranje in interpretacijo
informacij, analize podatkov in izsledkov
raziskovanja, komuniciranje strokovnih mišljenj
in dognanj v ustni in pisni obliki.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, interaktivne diskusije, seminarsko
delo v skupinskih in individualnih projektih.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) ustni ali pisni izpit;
(b) kreditno ovrednotenje posameznih
(preverljivih) študijskih dosežkov;
(c) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno)

Reference nosilca / Lecturer's references:
Kobal Grum, D. in Musek, J. (2001). Self-concept and academic achievement: Slovenia and
France. Personality and individual differences, 30 (5), 887-899.
Kolenc, J., Kobal Grum, D., Lebarič, N. (2002). Motivation in school from the socialanthropological point of view. Anthropol. noteb., vol. VIII, no. 1, str. 92-110, no. 5, str. 887-899.
Kobal Grum, D. (2006). Does mental health promoting school program (in Central and Eastern
European schools) improve self-concept? Studia psychologica, 48 (2), 125-140.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Socialna psihologija in družboslovje/humanistika

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

30

3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

ECTS

izr. prof. dr. Velko S. Rus

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v francoskem, italijanskem ali
Lectures: angleškem jeziku
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Vpis v 2. letnik

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Primerjava osnovnih programov in vsebin obče
sociologije in sodobne socialne psihologije.
Societalna, medkulturna in aplikativna socialna
psihologija kot področja presekov med sodobno
sociologijo, antropologijo, komunikologijo,
ekonomijo, zgodovino, kognitivno znanostjo,
marketingom, lingvistiko in (socialno)
psihologijo. Področja, vsebine in obsegi
dodatnih (interdisciplinarnih) znanj, ki skušajo
zagotoviti večjo integrativnost sintetičnih
modulov. Socialna psihologija in: lingvistika/
jeziki, sociologija, sociologija kulture,
pedagogika – andragogika, etnologija,
geografija, filozofja, antropologija, literarna
teorija, zgodovina. Sociopsihologija izbranih
področij (komunikacija, ekonomija, pravo,
kognitivna znanost, marketing, okolje,
edukacija itd.). Kultura, identiteta in sodobna
druzba z vidika sodobne socialne psihologije.
Sociopsihologija kulture in medkulturna
(socialna) psihologija. Psihološka in
psihosocialna antropologija. Psihologija in
družba. Zgodovina in (socialna) psihologija.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Izbrana poglavja v obsegu 2 KT iz:
Aronson, E., Wilson, T. in Akert. R. (1999). Social psychology (3. izd.). Longman.
Giddens, A. (2001). Sociology. London: Polity.
Južnič, S. (1993). Identiteta. Ljubljana: FDV.
Kotler, P. (ena od izdaj). Principles of Marketing. New Jersey: Prentice Hall.
Samuelson, P. in Nordhous, W. (ena od izdaj). Economics. McGraw Hill.
Schieffelin, B. B. in Ochs, E. (1992). Language Socialization Across Cultures. Cambridge,
Massachusetts and London: The MIT Press.
Schwartz, T. in dr. (ur.) (1992/1995). New Directions in Psychological Anthropology. Cambridge
University Press.
Shadish, W. R. in Fuller, S. (ur.) (1994). The social psychology of science. New York: Guilford
publications.
Smith, B. P. in Bond, M. H. (1998). Social Psychology Across Cultures. Prentice Hall.
Trice, M. in Beyer, J. (1993). The culture of work organisations. Prentice Hall.
Trstenjak, A. (1981). Psihologija ustvarjalnosti. Ljubljana: Slovenska matica.
Cilji in kompetence:
Cilji: Poglobiti razumevanje povezanosti
socialne psihologije z drugimi družboslovnimi
in humanističnimi disciplinami. Oblikovanje
“sociopsihologije” kot sintetičnega koncepta
sodobne socialne psihologije, sociologije in
drugih strok. Seznaniti se s prisotnostjo
“anonimne” socialne psihologije na področju
drugih strok: etnologije, sociologije,

Objectives and competences:

zgodovine, ekonomije, geografije ter literarne
teorije.
Kompetence: Razumevanje umestitve socialne
psihologije v družboslovju in humanistiki ter
njene povezanosti z družboslovnimi in
humanističnimi strokami. Zmožnost
razumevanja s psihologijo povezanih
problemov družboslovnih in humanističnih
strok in sodelovanja z njimi.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje temeljnih vsebin predmeta in
metode izbranih družboslovnih in
humanističnih strok, tako na nivoju teorije, kot
na nivoju empiričnega raziskovanja, aplikacije,
medkulturnih študij in antropoloških sintez.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:
Uporaba znanj z interdisciplinarno razsežnostjo
oz. s teoretičnim, raziskovalnim, aplikativnim
in antropološkim pristopom k izbranemu
problemu, ki presega oz. združuje posamične
pristope.
Refleksija:
Študent/ka se zaveda prednosti
interdisciplinarne obravnave kot teoretične,
raziskovalne in aplikativne sinteze, ne kot
tematske eklektične kompilacije.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študent/ka inter/multi/disciplinarno povezuje
oz. integrira različna področja.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

predavanja: prezentacije, interaktivno delo,
delo v skupinah, samostojen študij, strokovne
ekskurzije, igre vlog, vabljeni predavatelji

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) izpit; h končni oceni izpita prispeva
tudi aktivno sodelovanje v andragoškem
procesu (pri predavanjih)
(b) ocenjevalna lestvica od 1 – 10,
opredeljena s statustom UL
(c) Študentke in študentje imajo pravico
participacije pri ocenjevanju;
izpiti se opravljajo na osnovi vnaprej
dogovorjenega načina, ki se na začetku
šolskega leta zapiše in ga dobijo vsi
udeleženci/vse udeleženke.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Rus, V. S. (1993). Socialna psihologija: teorija, empirija, eksperiment, uporaba. Ljubljana:
Davean.
Rus, V. S. (1997). Socialna in societalna psihologija (z obrisi sociopsihologije). FF, Univerza v
Ljubljani.
Rus, V. S. (2000). Sociopsihologija kot sodobna paradigma socialne psihologije. FF, Univerza v
Ljubljani.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Učenje v skupinah

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
2

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
4

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

15

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

izr. prof. Cirila Peklaj, doc. dr. Melita Puklek Levpušček

Predavanja / slovenski (možnost izvedbe v angleškem jeziku)
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) vpis v 2. letnik študija psihologije
(b) Študent lahko pristopi k izpitu po uspešno
opravljenem seminarju

Prerequisits:

Zaradi uporabe aktivnih oblik dela predlagamo
največ 30 študentov v skupini.

Vsebina:

ECTS
3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Content (Syllabus outline):

Teoretične osnove učenja v skupinah
(kognitivne ali konstruktivistične, sociokulturne, motivacijske teorije). Raziskave o
vplivu učenja v skupinah na spoznavne,
motivacijsko čustvene in socialne procese.
Opredelitev različnih načinov učenja v
interakciji (poučevanje vrstnikov, sodelovalno
učenje, vzajemno učenje). Ključni elementi
uspešnega učenja v skupinah (oblikovanje
skupin, skupinska soodvisnost in
posameznikova odgovornost, razvoj socialnih
veščin, struktura interakcije) ter metode in
strategije za njihovo oblikovanje. Možnosti
uporabe dela v skupinah v šoli z otroki in
mladostniki, odraslimi. Delo v skupinah z
otroki s posebnimi potrebami (npr. učenci z
učnimi težavami). Spodbujanje inkluzije s
pomočjo dela v skupinah. Delo z odraslimi v
skupinah (delo s starši, učitelji, delo s širšo
skupnostjo vseživljenjsko učenje).
Računalniško podprto učenje v skupinah
(CSCL – computer supported collaborative
learning), možnosti in strategije uporabe v pri
delu v šoli. Najpogostejše težave pri učenju v
skupinah in strategije za njihovo odpravljanje.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Gilies, R. M. in Ashman, A. F. (2003). Co-operative Learning. The social and intellectual
outcomes of learning in groups. London: Routledge Falmer.
O’Donnell, A. in King, A. (1999). Cognitive perspectives on peer learning. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates. (str. 1-65, 87-116, 179-196)
O'Donnell, A. M., Hmelo-Silver, C. E. in Erkens, G. (2006). Collaborative learning, reasoning and
technology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. (str. 1-60, 323-354)
Peklaj, C., s sodelavkami (2001). Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve. Ljubljana, DZS.
Cilji in kompetence:
Cilji: Študenti pri predmetu spoznajo možnosti
uporabe učenja v skupinah v različnih
življenjskih obdobjih ter okoliščinah, spoznajo
značilnosti uspešne interakcije pri učenju v
skupinah ter načine in strategije za njeno
oblikovanje.
Kompetence: Študenti bodo poznali teoretične
osnove vpliva interakcije na učenje in procese,
s pomočjo katerih pri učenju v skupinah lahko
dosegamo cilje na spoznavnem, motivacijskočustvenem in socialnem nivoju
posameznikovega delovanja. Poznali bodo

Objectives and competences:

ključne pogoje za uspešno učenje v skupinah in
se naučili uporabljati različne metode in
strategije oblikovanja interakcije pri učenju v
skupinah ali paru (metode poučevanja
vrstnikov, sodelovalne metode, metode pri
vzajemnem učenju). Študenti bodo znali
uporabljati učenje v skupinah pri delu z učenci
na različnih nivojih šolanja, pri delu z učenci s
posebnimi potrebami, pri delu z odraslimi, ter
računalniško podprto učenje v skupinah.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študenti poznajo teoretična izhodišča za učenje
v skupinah (konstruktivistične, socialno
kulturne, motivacijske teorije). Poznajo
raziskave o vplivu učenja v skupinah na
spoznavne, čustveno-motivacijske in socialne
procese. Poznajo različne oblike učenja v
skupinah (učenje vrstnikov, sodelovalno
učenje, vzajemno učenje, CSCL). Razumejo
procese, ki so osnova za uspešno učenje v
skupinah in poznajo posledice na spoznavnem,
motivacijsko čustvenem in socialnem nivoju.
Poznajo ključne elemente, ki zagotavljajo
uspešno učenje v skupinah: oblikovanje
skupin, pozitivno soodvisnost, posameznikovo
odgovornost, socialne veščine, metode za
strukturiranja interakcije v skupini.
Uporaba:
Študenti znajo na različne načine sestaviti
heterogene in homogene skupine, glede na
cilje, ki jih želijo doseči. Znajo v skupini
vzpostaviti pozitivno soodvisnost in
posameznikovo odgovornost. Znajo razvijati
socialne veščine za delo v skupini s pomočjo
modelnega učenja, podkrepljevanje treninga
veščin, analize procesov v skupini. Znajo ciljno
uporabiti delo v skupinah glede na starost
udeležencev, njihove individualne potrebe,
glede na cilje (spoznavne, čustvenomotivacijske ali socialne) v skupini. Znajo
rešiti probleme, ki se lahko pojavijo pri učenju
v skupinah.
Refleksija:
Študenti znajo spremljati in vrednotiti
uspešnost dela v skupinah in na podlagi
teoretičnega in praktičnega znanja ukrepati v

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

primerih, ko učenje ni uspešno. Znajo presoditi,
za katere cilje (spoznavne, čustvenomotivacijske, socialne) je učenje v skupinah
primerno in kdaj je bolje uporabljati druge
oblike učenja.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študenti se naučijo uporabljati različne
skupinske metode dela v različnih učnih
situacijah, v različnih kontekstih, za različno
stare posameznike in za različne cilje.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, delo v skupinah, individualne
naloge, simulacije

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit
(b) 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno)

Reference nosilca / Lecturer's references:
Peklaj, C. (1998). Spodbujanje sodelovanja - različni pristopi k razvoju sodelovalnih veščin v
razredu. Sodobna pedagogika, 49 (3), 287–300.
Peklaj, C. in Vodopivec, B. (1999). Effects of cooperative versus individualstic learning on
cognitive, affective, metacognitive and social processes in students. European Journal of
Psychology of Education, XIV (3), 359-373.
Peklaj, C., s sodelavkami (2001). Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve. Ljubljana, DZS.
Puklek Levpušček, M. (2005). Skupinsko delo za aktiven študij. Ljubljana: FF CPI.
Puklek Levpušček, M. (2006). Socialna anksioznost v otroštvu in mladostništvu: razvojni, šolski in
klinični vidik. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Puklek, M. (2001). Skupinsko delo: Kako ga oceniti? Didakta, 60/61, 47–51.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Testna teorija

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
5

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

60

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

45

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
86

Nosilec: red. prof. dr. Valentin Bucik
Drugi izvajalci: doc. dr. Gregor Sočan

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik
študija psihologije ter opravljena izpita iz
predmetov Korelacijske metode in Osnove
merjenja v psihologiji
(b) opravljene individualne naloge in pozitivno
ocenjen projekt so pogoj za pristop h končnemu
izpitu

Prerequisits:

Vaje se izvajajo v računalniški učilnici.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
7

Uvod v testno teorijo: načelo multiplih
indikatorjev, obtežene vsote in pojem lestvice,
koraki sestavljanja kompozitnih merskih
instrumentov.
Optimizacija natančnosti merjenja: analiza
postavk, pravi dosežek, napaka merjenja in
zanesljivost, ocenjevanje zanesljivosti
merjenja,
uvod v teorijo posplošljivosti, uporaba
koeficientov zanesljivosti.
Optimizacija veljavnosti merjenja: pojem in
vrste veljavnosti,
pristopi h konstruktni validaciji, uporaba
multivariatnih metod pri ugotavljanju
zanesljivosti in veljavnosti.
Posebna praktična vprašanja: različne oblike
testnih nalog, alternativne metode točkovanja,
pristranskost testa, testni profili, ipsativno
ocenjevanje in druge posebne metode,
pretvorbe merskih lestvic.
Alternative klasični testni teoriji: kritika
klasične testne teorije,
uvod v teorijo odgovora na postavko, Raschevi
modeli.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: FF. (str. 69-172)Crocker, L. in
Algina, J. (2008). Introduction to classical & modern test theory. Mason, OH: Cengage
Learning.
McDonald, R.P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah: Lawrence Erlbaum. (str. 1-140,
197-308)
Nunnally, J.C. in Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. (str. 209‐
443)
Sočan, G. (2004). Postopki klasične testne teorije. Ljubljana: FF. (str. 1-64, 141-180).
Cilji in kompetence:
Cilji: Študent pridobi osnovna znanja o
sestavljanju in analizi psiholoških testov.
Podrobno spozna klasično testno teorijo,
informativno pa se seznani s teorijo odgovora
na postavko in drugimi paradigmami.
Kompetence: Študent zna sestaviti preprost
psihološki test (npr. test znanja) in določiti
njegove merske lastnosti. Usposobljen je za
branje in razumevanje znanstvene in strokovne
literature v zvezi s psihološkimi testi (npr.
validacijskih raziskav in testnih priročnikov),
pri čemer zna kritično presoditi ustreznost
uporabljenih metod in izvedenih zaključkov v

Objectives and competences:

zvezi z merskimi lastnostmi testa.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Razumevanje klasične testne teorije.
Poznavanje tipov testov in postavk, postopkov
za ocenjevanje merskih lastnosti in kriterijev
ustreznosti, postopkov transformacije
dosežkov.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:
Izbiranje optimalnih postopkov za analizo
merskih lastnosti testa ter za sestavljanje
postavk in za njihovo strukturiranje.
Ocenjevanje ustreznosti testa.
Refleksija:
Kritično ovrednotenje prakse psihološkega
testiranja z vidika teoretičnih zahtev in
predpostavk.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Uporaba računalniških programov za analizo
podatkov, strukturiranje problemov, kritična
analiza, timsko delo, uporaba literature in
podatkovnih baz, pisno poročanje.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, projektno delo, računalniške vaje,
individualne naloge

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Weight (in %)

(a) pisni (lahko tudi ustni) izpit,
opravljene individualne naloge in
projekt; končna ocena je obtežena vsota
ocen izpita, individualnih nalog in
projekta
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno) ob upoštevanju Statuta UL
in fakultetnih pravil

Pisni
teoretični del
55 %, pisni
praktični del
10 %, praktični
računalniški
del 25 %,
projekt 10 %

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Reference nosilca / Lecturer's references:
Bucik, V. (2000). Načela priredbe psiholoških testov iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij:
primer vprašalnika VTP. Psihološka obzorja, 9 (3), 67-78.
Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za
psihologijo.
Bucik, V. (2000). Načela priredbe psiholoških testov iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij :
primer vprašalnika VTP. Psihološka obzorja, 9(3) 67-78.
Boben, D. in Bucik, V. (2003). Slovenia. V J. Georgas (ur.), Culture and children's intelligence:
cross-cultural analysis of the WISC-III (str. 181-197). San Diego, CA; London: Academic Press.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Stališča, socialne kognicije in reprezentacije

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
5

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

30

30

30

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

6

izr. prof. dr. Velko S. Rus

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 3. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vaje se izvajajo v skupinah.

Vsebina:

ECTS

Content (Syllabus outline):

Predmetne, metodološke, zgodovinsko razvojne
in paradigmatske značilnosti sodobne »socialne
psihologije« kot kontekst za pridobivanje
posebnejših temeljnih znanj v zvezi s stališči in
sorodnimi pojmi, s socialno vrednotnimi
orientacijami, s socialnimi reprezentacijami in
komunikacijo, z diskurzom, s socialno
kognicijo, z napovedovenjem vedenja, z
osebnostnimi, skupinskimi, komunikacijskimi,
socializacijskimi, kulturnimi in societalnimi
dejavniki njihovega nastajanja in spreminjanja
ter z empirično metodologijo njihovega
raziskovanja, ki zajema metodologijo merjenja
stališč, socialnih reprezentacij in sorodnih
pojmov, socio-kognitivne preizkuse, analizo
vsebine ter različne eksperimentalne načrte za
študij stališčnih sprememb.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Breakwell, G. M., Foot, H. in Gilmour, R. (ur.) (1988). Doing Social Psychology (laboratory and
field exercises). The British Psychological Society. (izbrana poglavja)
Cantor, N. in Mischel, W. (1979). Prototypes in person perception. V L. Berkowitz (ur.), Advances
in Experimental Social Psychology (str. 3-52). New York: Academic Press.
Chauchat, H. (1985). L'enquete en psychosociologie. Paris: Presses Universitaires de France.
(izbrana poglavja)
Hogg, M. A. in Vaughan, G. M. (1998). Social Psychology. Prentice Hall. (str. 115-198)
Mesquita, B. in Frijda, N. (1992). Cultural variations in emotions: a review. Psychological Bulletin,
112 (2), 179-204.
Miel, D. in Wetherell, M. (ur.) (1998). Doing social psychology. London: Sage. (izbrana poglavja)
Myers, D. G. (2002). Social psychology (7. izd.). McGraw Hill. (str. 37-78)
Rus, V. S. (2005). Socialna psihologija: izbrane teme. Ljubljana: FF, Univerza v Ljubljani.
Triandis, H. (1971). Attitude and attitude change. New York: Wiley & sons. (izbrana poglavja)
Zimbardo, P. G. in Leippe, M. (1991). The psychology of attitude change and social influence.
New York: Mc Graw Hill. (izbrana poglavja)
Cilji in kompetence:
Cilji: Pridobivanje temeljnih znanj o različnih
konceptih mentalnih oz. socialnih reprezentacij,
stališč in sorodnih pojmov, diskurzov, socialnih
znanj, evaluacij, socialnih kognicij ter metod
njihovega raziskovanja. Razumeti splošnost,
temeljnost in pervazivnost omenjenih znanj na
področju psihologije.

Objectives and competences:

Kompetence: Razumevanje in uporaba pojmov
stališče, socialna kognicija in socialne
reprezentacije ter obvladovanje metod za
njihovo ugotavljanje in merjenje.
Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
Osnovno poznavanje socialnopsihološkega
predmeta, zgodovine in metode s teoretičnega,
empiričnoraziskovalnega, medkulturnega,
aplikativnega in antropološkega vidika,
ustrezno ciljnemu nivoju/ kategoriji/ ustrezne
učne taksonomije/ klasifikacije (Bloom,
Marzan, Biggs).

Knowledge and understanding:

Uporaba:
Zmožnost uporabe teoretičnih znanj na izbranih
tematskih področjih konstrukcije (socialno)
psiholoških instrumentov,
(ne)eksperimentalnega raziskovalnega
načrtovanja ter socio – kognitivnih pristopov.
Uporaba komunikacijskih modelov v zvezi s
stališči, socialnimi reprezentacijami in socialno
kognicijo.
Refleksija:
Kritično primerjanje različnih teorij,
konstruktov, pristopov; svoboda v izboru
preferenc.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Prenos znanj intra/interpersonalne ravni analize
na področja drugih (psiholoških) disciplin.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, vaje, seminar: prezentacije,
interaktivno delo, delo v skupinah, delavnice,
samostojen študij, oblikovanje protokolov za
vaje, strokovne ekskurzije, igre vlog, vabljeni
predavatelji

Načini ocenjevanja:

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) izpit, kolokvij, protokoli iz vaj,
seminarski izdelek; Končna ocena je
sestavljena iz ocene izpita in ocene
kolokvija. K oceni kolokvija prispevajo
tudi protokoli, k oceni tako kolokvija
kot izpita pa tudi aktivno sodelovanje v
andragoškem procesu (tj. pri vajah in
predavanjih).
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno) ob upoštevanju Statuta UL
in fakultetnih pravil. Protokoli pri vajah
so ocenjeni s 3 stopnjami: neustrezno –
srednje – zelo ustrezno, enako velja tudi
za seminarski izdelek.
(č) Študentke in študentje imajo pravico
participacije pri ocenjevanju. Kolokviji
in izpiti se opravljajo na osnovi vnaprej
dogovorjenega načina, ki se na začetku
šolskega leta zapiše in ga dobijo vsi
udeleženci/udeleženke.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Rus, V. S. (1993). Socialna psihologija: teorija, empirija, eksperiment, uporaba. Ljubljana:
Davean.
Rus, V. S. (1997). Socialna in societalna psihologija (z obrisi sociopsihologije). FF, Univerza v
Ljubljani.
Rus, V. S. (2000). Sociopsihologija kot sodobna paradigma socialne psihologije. FF, Univerza v
Ljubljani.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihopatologija in socialna patologija

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
5

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

50

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

10

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

ECTS
5

doc. dr. Peter Pregelj in red. prof. dr. Bojan Dekleva

Predavanja / slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenščina, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik
študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Splošna psihopatologija: prepoznavanje in
razvrščanje psihopatoloških fenomenov,
ločevanje ostalih fenomenov od
psihopatoloških fenomenov, združevanje
psihopatoloških fenomenov v sindrome.
Specialna psihopatologija: prepoznavanje
psihičnih motenj, njihovo razvrščanje glede na
mednarodno klasifikacijo bolezni 10. revizija,
poznavanje epidemiologije, osnov
patofiziologije, in okvirno poznavanje metod
zdravljenja psihičnih motenj.
Socialna patologija: uvod v razumevanje
odklonskosti; norme, vrednote in družbena
praksa; odklonskost in nadzorovanje; formalno
in neformalno nadzorovanje; normalnost in
kritike normalnosti; moralni in znanstveni
model razumevanja odklonskosti; odklonski
pojavi kot individulni in kot družbeni pojavi;
analiza uradnih statističnih podatkov o
odklonskih pojavih in pravila njihovega
interpretiranja; etiološke teorije odklonskosti:
psihološke in sociološke teorije; oblike
družbene reakcije na odklonskost; kaznovanje,
terapevtsko obravnavanje, preventiva,
skupnostne usmeritve; institucionalizacija in
dezinstitucionalizacija obravnavanja.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Brake, M. (1984). Sociologija mladinske kulture in mladinskih subkultur. Ljubljana: ZSMS. (str. 1-74)
Dekleva, B. (2000). Šola, mladi in nasilje. V A. Šelih (ur.), Prestopniško in odklonsko vedenje
mladih: vzroki, pojavi, odzivanje (str. 137-149). Ljubljana: Bonex.
Dekleva, B. (ur.) (1996). Nove vrste vzgojnih ukrepov za mladoletnike. Ljubljana: Inštitut za
kriminologijo. (str. 9-35)
Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (ur.) (2002). Čefurji so bili rojeni tu. Ljubljana: PeF in IK. (str. 17-75)
Dekleva, B. in Sande, M. (1999). Ekstazi in plesne droge. Ljubljana: DRPPD in Pef. (str. 10-23 in
168-174).
Dragoš, S. in Leskošek, V. (2003). Družbena neenakost in socialni kapital. Ljubljana: Mirovni
inštitut (str. 1-67).
Milčinski, L. (1993). Psihiatrično izrazje. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti in
Psihiatrična klinika Ljubljana.
Kališnik, M. (ur.) (2002). Slovenski medicinski slovar. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Inštitut za Slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Zdravniška
zbornica Slovenije.
Razpotnik, Š. (2006). Izziv socialni pedagogiki: biti glasnica družbenega obrobja. V Sande, M. in
drugi (ur.), Socialna pedagogika: strokovni koncepti stroke (str. 23-36). Ljubljana: Pedagoška
fakulteta.
The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. (1992). Geneva: World Helth
Organisation.
Tomori, M. in Ziherl, S. (ur.) (1999). Psihiatrija. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v
Ljubljani.

Cilji in kompetence:
Cilj: Pridobiti osnovna znanja iz
psihopatologije in socialne patologije.

Objectives and competences:

Kompetence: Študent prepozna psihopatološke
fenomene in jih smiselno povezuje v sindrome
in psihične motnje. Spozna osnovne dimenzije
fenomenologije in etiologije socialno
patoloških pojavov in z njimi povezanih
obravnalnih ideologij in praks. Osvoji
problematiko odnosa med družbenim in
individualnim v etiologiji in fenomenologiji
odklonskega vedenja. Prepozna interaktivno
naravo ocenjevanja socialno patoloških
pojavov.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Prepoznavanje psihopatoloških in
socialnopatolopkih fenomenov in njihovo
poimenovanje. Združevanje psihopatoloških
fenomenov v sindrome in psihične motnje.
Uporaba:
Ugotavljanje psihopatoloških fenomenov pri
pacientu. Osnovno prepoznavanje oblik
socialne izključenosti pri odklonskih osebah.
Refleksija:
Povezovanje ugotovljenih psihopatoloških
fenomenov pri pacientu v sindrome in psihične
motnje.
Sposobnost reflektiranja moralnih dimenzij v
vrednotenju socialno patoloških pojavov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Ločevanje psihopatoloških fenomenov od
drugih psihičnih procesov pri preiskovancu.
Spoznanje o vlogi socialnega konteksta v
oblikovanju odklonskega vedenja.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) dva pisna izpita in ustni izpit; Ocena
je sestavljena iz dveh delov, iz ocene
izpita iz socialne patologije, ki je pisni,
in ocene izpita iz psihopatologije, ki je
pisni in ustni (če pisni izpit ni pozitivno
opravljen, kandidat ne more na ustni
izpit; v kolikor kandidat zbere vse (ali
skoraj vse) možne točke na
pisnem izpitu, je lahko oproščen ustnega
dela izpita in prejme oceno 10; v vseh
drugih primerih se pri oceni upošteva
prikazano znanje na pisnem in ustnem
delu izpita skupaj).
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno)

Reference nosilca / Lecturer's references:
Pregelj, P. Nevrobiološki vidiki sindroma odvisnosti. V C. Kržišnik in T. Battelino (ur.),
Problematika zasvojenosti (Izbrana poglavja iz pediatrije, 15) (str. 29-45). Ljubljana: Medicinska
fakulteta, Katedra za pediatrijo.
Pregelj, P., Črne-Finderle, N. in Sketelj, J. (2003). Effect of thyroid hormones on
acetylcholinesterase mRNA levels in the slow soleus and fast extensor digitorum longus muscle of
the rat. Neuroscience, 116 (3), 657-667.
Pregelj, P., Kocmur, M. in Danieli, A. (2004). Predstavitev urgentne psihiatrične ambulante. V A.
Bručan, M. Gričar, R. Vajd, A. Fink in D. Štromajer D. (ur.), Urgentna medicina, izbrana
poglavja, zbornik: selected topics 2004: proceedings. 11. mednarodni simpozij o urgentni
medicini, 9. – 12. junij 2004, Portorož (str. 227-231). Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno
medicino.
Dekleva, B. (2002). Zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah v Ljubljani in Sloveniji
v mednarodni primerjavi. (Zbirka Raziskovanja). Ljubljana: Združenje Drogart.
Dekleva, B. in Razpotnik, Š. (ur.) (2001). Čefurji so bili (rojeni) tu. Ljubljana: Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti: Pedagoška fakulteta.
Dekleva, B. in Sande, M. (ur.). (2003). Tri leta kasneje: uporaba drog med dijaki ob koncu srednje
šole. Ljubljana: DrogArt.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihologija pouka

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Letnik
Academic
year
3

Semester
Semester
5. in 6.

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
45 (30+15)

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

30 (15+15)

45 (30+15)

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
99 (62+37)

Nosilka: red. prof. dr. Cirila Peklaj
Drugi izvajalci: asist. dr. Katja Depolli Steiner

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pozitivno ocenjeni protokoli iz vaj, kolokvij in
seminar so pogoji za opravljanje izpita.

Prerequisits:

Vaje se v manjših skupinah študentov izvajajo
na šoli in v drugih vzgojno-izobraževalnih
zavodih.

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
8 (5+3)

Teoretični pristopi k poučevanju:
behavioristični, kognitivno- konstruktivistični,
humanistični pristop, implicitne teorije
poučevanja, učiteljeve kompetence, montessori
in waldorfska pedagogika.
Dejavniki pouka: učitelj, učenec, učno okolje.
Značilnosti učencev in poučevanje: sposobnosti
(Gardnerjeva in Sternbergova teorija,
Golemanov teorija emocionalne
inteligentnosti), kognitivni in učni stili,
ustvarjalnost.
Inkluzija, individualizacija pouka: grupiranje
učencev, oblike individualizacije, uporaba IKT
pri pouku.
Nadarjeni učenci in učenci z učnimi težavami.
Učenci s posebnimi potrebami (učenci z motnjo
v duševnem razvoju, učenci s specifičnimi
učnimi težavami, emocionalnimi in
vedenjskimi motnjami, senzornimi (vidnimi in
slušnimi) motnjami, komunikacijskimi
(govornimi in jezikovnimi) motnjami, gibalno
ovirani učenci, nadarjeni, otroci z avtizmom):
opredelitev, klasifikacija in prevalenca učencev
s posebnimi potrebami, psihološke, vedenjske
in učne značilnosti; vzroki mentalne
retardacije, specifičnih učnih težav,
emocionalnih in vedenjskih motenj;
metodologija in kriteriji identifikacije
posameznih skupin učencev s posebnimi
potrebami; edukacija in specifična pomoč;
izdelava individualiziranih programov;
usposabljanje učiteljev za delo z učenci s
posebnimi potrebami v redni šoli.
Načrtovanje pouka: vrste in taksonomije učnih
ciljev, kurikul.
Preverjanje in ocenjevanje znanja: načini in
oblike preverjanja in ocenjevanja znanja,
opisno in številčno ocenjevanje, alternativni
pristopi k ocenjevanju znanja, merske
karakteristike šolskih ocen, subjektivne napake
pri ocenjevanju.
Testi znanja: vrste testov znanja, tipi testnih
nalog, sestava testa znanja, pretvarjanje testnih
dosežkov v šolske ocene.
Temeljni literatura in viri / Readings:

Borich, G.D. (2007). Effective teaching methods. Research based practice. Upper Saddle River,
NJ: Pearson Merrill Prentice Hall, (str. 1-110, 399-443).
Kavkler, M., Clement Morrison, A., Košak Babuder, M., Pulec Lah S., Viola, S. (2008). Razvoj
inkluzivne vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. Ljubljana: Zavod
Republike Slovenije za šolstvo.
Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak S., in Bregar Golobič, K. (2008a).
Koncept dela Program osnovnošolskega izobraževanja: Učne težave v OŠ. Ljubljana: Zavod RS za
šolstvo.
Rotatori, A. F., Gerber, P. J., Litton, F. W. in Fox, R. A. (1986). Counselling exceptional students.
New York: Human Sciences Press, Inc.
Slavin, R. E., (2006). Educational psychology: Theory and practice (6th Ed.). Boston: Allyn and
Bacon. (str. 1–27, 206–313, 348–387, 438–524)
Starko, A. J. (2010). Creativity in the classroom. Schools of curious delight. New York, NY:
Rutledge, (str. 3-62, 117-172).

Cilji in kompetence:
Cilj: Študenti se seznanijo s psihološkimi vidiki
pouka: spoznajo teoretične osnove poučevanja,
pogoje učinkovitega pouka, individualne
značilnosti učencev in psihološke vidike
individualizacije ter vrednotenje učnih
rezultatov; študenti spoznajo značilnosti
učencev s posebnimi potrebami, oblike
psihološke in pedagoške pomoči tem učencem
ter vrednotenje učnih dosežkov.

Objectives and competences:

Kompetence:
5. semester:
Študenti poznajo različne teoretične pristope k
poučevanju; dejavnike, ki vplivajo na pouk;
individualne razlike med učenci in njihovo
upoštevanje pri pouku; poznajo psihološke in
vedenjske ter učne značilnosti učencev s
posebnimi potrebami; metodologijo njihove
identifikacije; vzroke osebnostnih in učnih
težav teh učencev ter psihološko in pedagoško
pomoč tem učencem; znajo nuditi svetovalno
pomoč učencem, učiteljem in staršem ter
izvajajo ustrezne psihološke intervencije.
6. semester:
Študenti poznajo taksonomijo učnih ciljev,
sestavo kurikula, načine in oblike preverjanja
in ocenjevanja znanja, poznajo postopke za
izboljšanje motivacijske in metrične vrednosti
šolskih ocen, znajo sestaviti test znanja.
Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
poznavanje različnih teoretičnih pristopov k
poučevanju;
poznavanje dejavnikov pouka;
poznavanje psiholoških, vedenjskih in učnih
značilnosti različnih skupin učencev s
posebnimi potrebami:
poznavanje metod in postopkov njihove
identifikacije, poznavanje posebnih oblik dela
in pomoči tem učencem;
poznavanje različnih taksonomij učnih ciljev in
kurikula;
poznavanje načinov in oblik preverjanja in
ocenjevanja znanja ter postopek sestave testa
znanja
Uporaba:
svetovanje učiteljem pri individualizaciji
pouka;
identifikacija učencev s posebnimi potrebami,
nudenje svetovalne pomoči učiteljem, učencem
in staršem, psihološka pomoč učencem s
posebnimi potrebami;
nudenje strokovne pomoči učiteljem pri
preverjanju in ocenjevanju znanja ter pri
pripravi testov znanja
Refleksija:
spremljanje in evalvacija uvajanja pedagoških
ukrepov in napredka učencev ter predlaganje
potrebnih sprememb in izboljšav
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
sodelovanje pri uvajanju pedagoških novosti in
ustvarjanju pogojev za kvaliteten pouk;
sodelovanje pri izdelavi individualiziranih
programov za učence s posebnimi potrebami,
sodelovanje pri ustvarjanju učnega okolja, v
katerem bodo ti učenci ustrezno sprejeti,
sodelovanje z drugimi ustanovami pri
obravnavi teh učencev;
sodelovanje pri spremljanju in evalvaciji
pedagoškega dela in napredka učencev

Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminarji in vaje

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) izpit, protokoli iz vaj, kolokvij,
seminarska naloga; Študenti opravljajo
izpit v dveh delih: prvi del izpita
preverja kompetence iz 5. semestra in
ga študent opravlja po koncu 5.
semestra, drugi del izpita preverja
kompetence iz 6. semestra. Končna
ocena predmeta je sestavljena iz ocene
vaj, seminarja in obeh delov izpita .
(b) Ocenjevanje: od 6 do 10 (pozitivno) 60% izpit,
oz. od 1 do 5 (negativno).
30% vaje,
10% seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
Peklaj, C., Pečjak, S. (2002). Differences in students' self-regulated learning according to their
achievement and sex. Studia psychologica, 44(1), 29-43.
Peklaj, C., Pečjak, S. (2009). Personal and environmental motivational factors that influence
reading achievement in 3rd grade students in Slovenia. Studia psychologica, 51(1), 21-34.
Peklaj, C., Žagar, D., Pečjak, S., Puklek Levpušček, M. (2006). Motivation and self-efficacy in
students attending heterogeneous and ability-grouped classes. Studia psychologica, 48(4),
333-347.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihologija dela

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
5. in 6.

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
45 (45+0)

Seminar
Seminar
45 (0+45)

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

45 (30+15)

Samost. delo
Individ.
work
34

Nosilka: doc. dr. Eva Boštjančič
Drugi izvajalci: asist. dr. Boštjan Bajec

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) vpis v 3. letnik študija psihologije
(b) pogoj za pristop h končnemu izpitu so
pozitivno ocenjena poročila o opravljenih
vajah, opravljen kolokvij in seminar

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
8 (4+4)

Eksplanatorne teorije: determinante delovnega
vedenja; stres, utrujenost, zadovoljstvo;
delovne naloge in okolje; nesreče pri delu.
Tehnološke teorije: humanizacija dela;
kvaliteta dela, napake; ergonomija.
Diagnostične spretnosti: analiza dela in nalog;
analiza aktivnosti; ugotavljanje delovne
uspešnosti; evaluacija delovnih pogojev.
Intervencijske spretnosti; načrtovanje dela in
delovnih metod; razporejanje nalog; timsko
delo.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Landy, F. J. in Conte, J. M. (2007). Work in the 21st Century. An Introduction to Industrial and
Organizational Psychology (2. izd.). Oxford: Blackwell Publishing. (str. 86-329)
Drenth, P. J. D., Thierry, H. in de Wolff, C. J. (ur.) (1998). Handbook of Work and Organizational
Psychology, Volume 2: Work Psychology (2. izd.). East Sussex: Psychology Press. (str. 1-213)
Sabadin A. (1997). Psihologija dela I. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. (str.
33-95)
Miner, J.B. (1992). Industrial – Organizational Psychology. New York: McGraw- Hill. (str. 341496)
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je seznaniti študenta z osnovnimi
teoretičnimi pojmi in praktičnimi aplikacijami
pri obravnavanju človeka pri delu v okviru
področja psihologije dela.
Kompetence: Po 5. semestru študent pozna
eksplanatorne in tehnološke teorije. Po 6.
semestru ima študent temeljne diagnostične in
intervencijske spretnosti ter profesionalne in
raziskovalne kompetentnosti na področju
psihologije dela.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje eksplanatornih in
tehnoloških teorij ter obvladanje diagnostičnih
in intervencijskih spretnosti na področju
psihologije dela.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:
Uporaba diagnostičnih in intervencijskih
spretnosti za reševanje različnih problemov na
področju psihologije dela (delovne
obremenitve, utrujenost, stres na delovnem
mestu, nezgode pri delu, ocenjevanje delovne
uspešnosti ...).
Refleksija:

Kritično ovrednotenje skladnosti med
teoretičnimi načeli in uporabo stroke v praksi
ter razmislek o etičnem vidiku dela z ljudmi v
delovnem okolju.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študent pridobi oziroma poglobi spretnosti na
področjih: komuniciranje; delo v timu; iskanje,
selekcija in uporaba različnih informacijskih
virov iz domače in tuje literature,
informacijskih baz in svetovnega spleta;
oblikovanje pisnega poročila z uporabnimi
zaključki; sistematičen pristop k reševanju
praktičnih problemov; uporaba računalniških
orodij.

Metode poučevanja in učenja:
Predmet se izvaja v obliki predavanj, seminarja
in vaj. Vaje se opravljajo v laboratoriju in kot
terenske vaje v delovnih organizacijah v malih
skupinah po 5 študentov. V okviru predmeta je
organizirana strokovna ekskurzija v eno od
delovnih organizacij, kjer imajo psihološko
službo.
Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) Študent v 5. semestru izdela del
protokolov iz vaj, ki se ustrezno
kreditno ovrednoti in šteje v končno
oceno. Preostali del protokolov o vajah
izdela v 6. semestru, prav tako izdela
esej oz. seminarsko nalogo. Na koncu 6.
semestra opravlja kolokvij iz vaj ter
ustni ali pisni izpit. Skupna ocena pri
predmetu se določi na podlagi ocen
izpita, poročil o opravljenih vajah,
kolokvija in seminarja.
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno) oz. opravil /ni opravil,

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Pisni izpit 40%
Poročilo o
opravljenih
vajah 25%
Kolokvij 10%
Seminarska
naloga 25%

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

skladno s Statutom UL in fakultetnimi
pravili.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Boštjančič, E. (2009). Various views on the organizational values of Slovenian managers and
enterpreneurs. Psihološka obzorja, 18(1), 89–102.
Boštjančič, E. (2010). Working women's roles in Slovenia : conflict or enrichment? Psihologija,
43(3), 281–299.
Boštjančič, E. (2010) Personality, job satisfaction, and performance of Slovenian managers : how
big is the role of emotional intelligence in this? Studia psychologica, 52(3), 207–218.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Uvod v svetovanje in psihoterapijo

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
5

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

30

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

ECTS

30

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

3

red. prof. dr. Peter Praper
Drugi izvajalci: asist. dr. Polona Matjan Štuhec, asist. Sana
Čoderl

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v
Lectures: angleškem jeziku
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v
angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 3. letnik študija psihologije; pozitivno
opravljeni protokoli iz vaj in kolokvij so pogoj
za pristop k izpitu

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Predmet vključuje zgodovinska izhodišča
svetovanja in psihoterapije ter diferenciacijo
med prvim in drugim. Predstavlja tista temeljna
izhodišča, ki so skupna večini pristopov.
Zajema osnovne koncepte motenosti in
značilnosti klinične intencije. Predstavi naravo
svetovalno terapevtskega odnosa, osnove
svetovalno terapevtske komunikacije,
modalitete in strategije svetovalno
terapevtskega procesa in temeljne etične
principe svetovalno terapevtskega dela.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Woolfe, R. in Dryden, W. (2000). Handbook of Counselling Psychology. London: Sage. (deli 1, 2,
3, 5 in 6)
Palmer, S. (ur.) (2000). Introduction to Counselling and Psychotherapy. London: Sage. (pogl. 1, 3,
13)
Biro M. in Butollo W. (2003). Klinička psihologija. München/Novi Sad: Ludwig Maximillians
Universität in Futura publikacije. (str. 39-73)
Praper P. in Korenjak, R. (ur.) (2004). Agresivnost: zbornik prispevkov / 8. Bregantovi dnevi.
Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije. (str. 281-379)
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je informativni – gre za
seznanjanje s področjem in strokovnim
jezikom, seznanjanje s standardi in normativi
poklicnega področja, usposabljanje za vodenje
psihološko utemeljenega razgovora in
prepoznavanje motenosti.

Objectives and competences:

Kompetence so omejene na suportivne
intervencije pri situacijsko pogojenih stiskah
zdravih osebnosti.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Obseg pridobljenih znanj je omejen na
poznavanje specifičnosti klinične intencije
psihološke in psihoterapevtske pomoči in
razumevanje temeljnih modelov razlage
psihičnega zdravja in motenosti. Predstavlja
uvajanje v psihološko komunikacijo.
Razumevanje obsega veščine psihologičnega
sklepanja na podlagi temeljnih modelov razlag
psihičnega zdravja, stiske (krize) in motenosti.
Uporaba:
Študent osvoji podlage za vzpostavljanje
svetovalno terapevtskega odnosa in vodenje
razgovora, razumevanje psihične stiske.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Refleksija:
Študent razvije kritični odnos do vprašanja
psihološke pomoči kot procesa, do kompetenc
in nadaljnjega izobraževanja.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študent pridobi prvi kontakt in hkrati kritično
distanco s transdisciplinarnim področjem
svetovanja in psihoterapije, kjer se srečujejo in
razmejujejo različni nivoji, poklicni profili in
pripadniki različnih šol.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, študij domače in tuje literature,
vaje, predelave kliničnih prikazov domačih in
tujih avtorjev, simulacije, igranje vlog,
hospitacije v izbranih ustanovah

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) protokoli vaj in kolokvij, ustni ali
pisni izpit; končna ocena je sestavljena
iz ocene izpita, kolokvija in protokolov
iz vaj
(b) ocenjevalna lestvica 1-10 (6-10
pozitivno, 1-5 negativno)

Reference nosilca / Lecturer's references:
- red. prof. dr. Peter Praper, specialist klinične psihologije, psihoterapevt, skupinski analitik.
Poseduje evropsko specialistično diplomo EFPA in diplomo Londonskega inštituta za skupinsko
analizo. Avtor številnih del, ki so temeljna za področje. Član mednarodnih asociacij (Group
analytic society, London; International association of group psychotherapists. Član stalne komisije
za psihoterapijo pri EFPA). Ima status učnega analitika in supervizorja.
- asist. dr. Polona Matjan Štuhec, specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka, skupinska
analitičarka. Poseduje evropsko specialistično diplomo za področje psihoterapije in diplomo
Londonskega inštituta za skupinsko analizo. Ima status učne analitičarke in supervizorke v

skupinskem pristopu. Je članica stalne komisije za etiko pri EFPA.
- asist. Sana Čoderl, specializantka klinične psihologije, edukantka psihološkega svetovanja in
psihoterapije

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Zgodovina in smeri psihologije

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
6

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

30

3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

ECTS

red. prof. dr. Janek Musek

Predavanja / slovenski; del predmeta je možno predavati v angleškem
Lectures: jeziku
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 3. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Uvod: logika zgodovinskega pristopa,
zgodovina in modeli znanosti in njihova
aplikacija na psihologijo.
Predznanstveni razvoj: elementarne predstave o
duševnosti; psihološka pojmovanja pomembnih
kultur in civilizacij; razvoj filozofske
psihologije; antika: Hipokrat, Platon, Aristotel,
Teofrast; helenizem in rimsko obdobje;
krščanska filozofska psihologija; novoveška in
moderna filozofska psihologija.
Oblikovanje psihološke znanosti: napredek
znanosti; psihološki prispevki naravoslovja,
medicine, pedagogike in sociologije; začetki
eksperimentalne psihologije; psihofizika Weber, Fechner; Ebbinghaus; objektivna
psihologija.
Prve usmeritve: očetje psihologije - Wundt,
James, Pavlov, Freud; strukturalizem - Wundt,
Titchener; Würzburška šola; funkcionalizem James, Hall, Čikaška šola.
Usmeritve druge in tretje generacije:
Psihoanaliza - Freud, Adler, Jung;
neopsihoanaliza; Gestalt psihologija Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin;
behaviorizem - Thorndike, Watson, Hull,
Tolman, Skinner, Guthrie; neobehaviorizem;
sociobehaviorizem; humanistična psihologija Maslow, Rogers; Frankl; kognitivna
psihologija; kognitivni obrat v psihologiji;
kognitivna znanost.
Sodobni trendi: vedenjsko-socialno-kognitivna
paradigma, bioevolucijska paradigma,
pozitivna psihologija.
Zgodovina psihologije na slovenskem: prvi
avtorji, psihološka dela 19. stoletja, akademska
filozofska psihologija, znanstvena psihologija
Rostohar, Trstenjak, sedanje stanje.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Musek, J. (2003). Zgodovina psihologije. Ljubljana, Filozofska fakulteta UL.
Pečjak, V. (1983). Nastajanje psihologije. Ljubljana, DDU Univerzum.
Musek, J. (1995). Psihološka veda na Slovenskem. V: Informativni kulturološki zbornik (str. 185196). Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
Ali v angleščini:
Hergenhahn, B. R. (2005/1992). An introduction to the history of psychology. CA: Wadsworth.
ali
Schultz, D. P. in Schultz, S. E. (2003). A history of modern psychology. CA: Wadsworth
Publishing.
Internetni viri:

http://psychclassics.yorku.ca/links.htm
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=863
www.socialpsychology.org/history.htm
http://elvers.stjoe.udayton.edu/history/welcome.htm
http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/psi/notables.htm

Cilji in kompetence:
Cilji: Posredovanje najpomembnejših temeljnih
informacij o zgodovinskih izvorih,
predstopnjah, nastajanju in razvoju psihologije.
Po končanem programu dobi študent vpogled v
to, kako so se razvijala psihološka spoznanja v
preteklosti. Študent tudi pridobi vpogled v
najpomembnejše značilnosti predznanstvenega
in znanstvenega razvoja proučevanj duševnosti,
obnašanja in osebnosti.

Objectives and competences:

Kompetence: Študent je zmožen razumeti,
presojati in kritično reflektirati zgodovinsko
perspektivo psihologije, znanstveni status
psihologije, trende ter smeri njenega
znanstvenega razvoja in perspektive njenega
teoretskega in praktičnega oblikovanja.
Zmožen je tudi razumeti, presojati in ocenjevati
sodobno stanje psihologije in primerjati njene
prevladujoče usmeritve danes.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Razumevanje logike zgodovinskega razvoja in
zgodovinske analize.
Poznavanje psiholoških koncepcij, modelov in
teorij v preteklosti. Razumevanje različnosti in
pomena predznanstvenega in znanstvenega
proučevanja psihičnih pojavov, osebnosti in
obnašanja.
Uporaba:
Aplikacija logike zgodovinskega pristopa na
zgodovino in perspektive psihologije.
Refleksija:
Razumevanje in kritično presojanje temeljnih
postavk in usmeritev sodobne psihologije v luči
njihovega zgodovinskega nastajanja.
Primerjava zgodovinsko pomembnih
psiholoških koncepcij in njihovo kritično

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

vrednotenje.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Usposobljenost za kritično in učinkovito
uporabo virov, zbiranje in interpretacijo
informacij, analize podatkov in izsledkov
raziskovanja, komuniciranje strokovnih mišljenj
in dognanj v ustni in pisni obliki.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, interaktivne diskusije

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) ustni ali pisni izpit
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno)

Reference nosilca / Lecturer's references:
Musek, J. (2003). Zgodovina psihologije. Ljubljana, Filozofska fakulteta UL.
Musek, J. (1995). Psihološka veda na Slovenskem. V: Informativni kulturološki zbornik (str. 185196). Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
Musek, J. (2005). Predmet, metode in področja psihologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Uporabna razvojna psihologija

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
6

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

30

30

15

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

ECTS
5

red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
Drugi izvajalci: doc. dr. Urška Fekonja Peklaj

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik
študija psihologije.
Opravljene vaje, pozitivno ocenjena poročila o
vajah, pozitivno ocenjena seminarska naloga in
opravljen kolokvij iz vaj so pogoj za pristop k
pisnemu ali ustnemu izpitu iz predmeta.

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Učinek vrtca na otrokov razvoj. Kakovost
vrtca. Vodene dejavnosti, rutina in igra v vrtcu.
Teorije otroške igre. Zgodnje učenje v igri.
Vključevanje odraslih v igro. Spoprijemanje s
težavami pri toaletnem treningu, spanju,
zgodnjem vključevanju otrok v vrtec.
Računalniške igrice, televizija in otrokov oz.
mladostnikov razvoj. Zapisovanje otrokovega
govora in ček liste. Standardizirane lestvice za
ocenjevanje otrokovega govornega razvoja.
Otrokova raba govora. Otroške knjige in branje
odraslih otroku. Razvoj porajajoče se
pismenosti. Pismenost in popularna kultura.
Učenje enega in več jezikov. Psihološki
dejavniki šolske uspešnosti. Vrstniške skupine
v vrtcu in šoli. Identitetni položaj in vrednote
mladostnikov. Starši in mladostniki.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Cox, M. V. (1991). The child's point of view. New York, London, Toronto: Harvester Wheatsheaf.
Cugmas, Z. (2003). Narisal sem sonce zate. Izbrana poglavja o razvoju otrokove navezanosti in
samozaznave. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.
Golombok, S. in Fivush, R. (1998). Gender development. Cambridge: University Press.
Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (2002). Kakovost v vrtcih.
Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. (str. 7-53)
Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Bajc, K. (2005). Pogled v vrtec. Ljubljana: Državni izpitni
center. (str. 7-30)
Marjanovič Umek, L. (2005). Zgodnje opismenjevanje: vidik razvoja in učenja v zgodnjem
otroštvu. Sodobna pedagagika, 56 (posebna izdaja), 12–23.
Marjanovič Umek, L., Sočan, G. in Bajc, K. (2006). Psihološki in družinski dejavniki šolske ocene.
Sodobna pedagogika, 57(2), 108–129.
Marjanovič Umek, L. in Fekonja, U. (2006). Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj. Sodobna
pedagogika, 57(4), 44-64.
Marjanovič Umek, L., Kranjc, S. in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. Domžale:
Založba Izolit.
Cilji in kompetence:
Študentke/študentje poznajo in razumejo
specifičnosti otrokovega razvoja in učenja v
različnih mezosistemih, npr. v vrtcu, šoli,
vrstniških skupinah, športnih društvih; poznajo
in razumejo specifičnosti razvoja različnih
skupin posameznikov (npr. deklic in dečkov,
otrok v različnih sociokulturnih okoljih; otrok s
posebnimi potrebami); znajo rabiti različne
metode in pristope za ocenjevanje otrokovega
razvoja in kontekstov njegovega razvoja (npr.
lestvice govornega razvoja, pripovedovanje
zgodbe, lestvice za ocenjevanje otroške igre,
vprašalniki in ocenjevalne lestvice za

Objectives and competences:

ocenjevanje kakovosti v vrtcu, kakovosti
družinskega okolja, pogovori z otroki);
razumejo in znajo rabiti otroško igro, risbo,
knjigo, računalniško tehnologijo kot kontekst
za otrokov razvoj in učenje; razumejo vlogo
medijev v otrokovem govornem razvoju in
razvoju sporazumevalnih spretnosti; razumejo
povezanosti med govornim razvojem in
otrokovo zgodnjo in kasnejšo pismenostjo.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študentke/študentje razumejo učinek vrtca na
otrokov razvoj in učenje; razumejo koncepte
otrokove oz. mladostnikove učne uspešnosti;
znajo primerjati specifičnosti razvoja različnih
skupin otrok, mladostnikov, odraslih oseb;
razumejo sociokulturni kontekst
posameznikovega razvoja v različnih obdobjih.
Uporaba:
Študentke/študentje znajo rabiti znanje o
težavah v razvoju pri svetovanju in pomoči
staršem, vzgojiteljem, učiteljem; ustrezno
uporabljajo teorije o navezanosti pri zgodnjem
vključevanju otrok v vrtec; znanja o razvoju
otroške igre, risbe, zgodnje pismenosti
uporabljajo pri svetovanju o spodbujanju
otrokovega razvoja in učenja v družinskem in
vrtčevskem okolju; imajo znanja in spretnosti
spodbujanja otrokovega razvoja v območju
bližnjega razvoja; znajo izbrati ustrezne
postopke in metode za ocenjevanje kakovosti v
vrtcu, šoli, družinskem okolju.
Refleksija:
Študentke/študentje razumejo povezanosti med
dejavniki razvoja (npr. družinski slog,
izobrazba staršev, kakovost spodbujanja
razvoja v družini, vrtce oz. šola) in
posameznikovim razvojem v različnih
življenjskih obdobjih; znajo izdelati
interpretacije o učinkih različnih dejavnikov na
otrokov aktualni in kasnejši razvoj, njegovo
učno uspešnost.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študentke/študentje znanja in spretnosti rabijo
kot podporo pri spodbujanju otrokovega

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

razvoja in učenja; znajo interpretirati
posameznikovo vedenje, odzivanje,
komuniciranje v različnih socialnih in kulturnih
kontekstih.

Metode poučevanja in učenja:
Predmet se izvaja v obliki predavanj,
seminarjev in vaj. Vaje se kot terenske vaje
izvajajo v malih skupinah (po 5
študentk/študentov) v bolnišnici, vrtcu in domu
za starejše občane.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni ali ustni izpit, kolokvij iz vaj;
poročila o opravljenih vajah; Skupna
ocena iz predmeta vključuje oceno
poročil, oceno kolokvija in oceno
pisnega ali ustnega izpita.
(b) študentkino/študentovo znanje se
ocenjuje na ocenjevalni lestvici od 1 do
5 (negativna ocena) in od 6 do 10
(pozitivna ocena), skladno s Statutom
Univerze v Lj. in fakultetnimi pravili.
Reference nosilca / Lecturer's references:
Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., Kavčič, T. in Poljanšek, A. (ur.). Kakovost v vrtcih. Ljubljana:
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, L., Fekonja, U. in Bajc, K. (2005). Pogled v vrtec. Ljubljana: Državni izpitni
center.
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2006). Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa
v šolo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Razvojnopsihološka diagnostika

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
6

obvezni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

45

30

15

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
101

Nosilka: red. prof. dr. Maja Zupančič
Drugi izvajalci: izr. prof. dr. Matija Svetina

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) Pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik
študija psihologije.
(b) Opravljene vaje, pozitivno ocenjena
poročila o vajah, pozitivno ocenjena
seminarska naloga in opravljen kolokvij iz vaj
so pogoj za pristop k pisnemu ali ustnemu
izpitu iz predmeta.

Prerequisits:

Predmet se izvaja v obliki projektnega in
terenskega dela v majhnih skupinah in
individualno na institucijah izven UL.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
7

Uvod v razvojnopsihološko ocenjevanje:
zahteve, kriteriji, pravila in značilne težave pri
ocenjevanju v različnih življenjskih obdobjih.
Pregled, opis, razlaga, aplikacija, uporabnost in
ocena razvojnopsiholoških preizkusov in
ocenjevalnih tehnik ter primernosti njihove
uporabe v različnih razvojnih obdobjih (npr.
opazovanje, razvojnopsihološki eksperiment,
presejalni, razvojni preizkusi, retrogardno
poročanje, samoocenjevanje). Problemi
psihološkega ocenjevanja v različnih razvojnih
obdobjih, npr. ekvivalentnost merjenih
konstruktov skozi razvoj, napaka istega
ocenjevalca in pristop več ocenjevalcev,
ekološka veljavnost razvojnopsiholoških
vprašalnikov in lestvic, praktični in etični
problemi opazovanja v vsakdanjih in
laboratorijskih pogojih. Sistematični pregled
sodobnih razvojnopsiholoških preizkusov,
zlasti tistih, ki so dosegljivi slovenskim
uporabnikom. Prikaz njihove aplikacije ob
konkretnih primerih (video prikaz, razlaga
postopka, temeljno usposabljanje za
samostojno uporabo enostavnih pripomočkov),
vrednotenja zbranih podatkov in interpretacije
rezultatov po posamičnih zgledih: presejalni in
razvojni preizkusi za ocenjevanje spoznavnega,
zaznavnogibalnega, socialnega, moralnega in
osebnostnega razvoja v različnih razvojnih
obdobjih (npr. Denverski presejalni preizkus,
Bayley lestvice zgodnjega razvoja-II,
vprašalniki temperamenta za otroke, lestvice
socialne anksioznosti, socialnih spretnosti za
mladostnike, vprašalnik strategij upravljanja z
življenjem v odraslosti, preizkusi za
ugotavljanje kakovostnih sprememb v
spoznavnem razvoju).
Temeljni literatura in viri / Readings:
Zupančič, M. in Kavčič, T. (2001). Preizkusi za ugotavljanje in spremljanje zgodnjega razvoja.V L.
Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 12-27). Ljubljana:
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
Zupančič, M. in Kavčič, T. (2002). Lestvice zgodnjega razvoja N. Bayley-II. Eksperimentalni
priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva. (70 strani)
Zupančič, M. in Svetina, M. (v pripravi). Izbrana poglavja iz razvojnopsihološke diagnostike.
Ljubljana: ZIFF. (150 strani)
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji: spoznavanje sodobnih
razvojnopsiholoških pristopov, metod, tehnik in
preizkusov ter poznavanje temeljnih zakonitosti
razvojnopsihološkega ocenjevanja; oblikovanje
temeljnih spretnosti za izvajanje enostavnih
razvojnosiholoških preizkusov in interpretacijo
z njimi zbranih podatkov v skladu z
razvojnopsihološkimi razlagami normativnega
razvoja.
Kompetence: študentke/študenti poznajo
temeljne tehnike ocenjevanja v razvojni
psihologiji in sodobne razvojnopsihološke
pripomočke ter razumejo relevantnost njihove
uporabe; razumejo temeljna načela in težave
psihološkega ocenjevanja v različnih razvojnih
obdobjih; prepoznajo osnovne
razvojnopsihološke probleme pri posamezniku,
izberejo in uporabijo glede na problem ustrezne
preizkuse in primerno interpretirajo zbrane
podatke.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študentke/študenti poznajo in razumejo
temeljna načela razvojnopsihološke
diagnostike, temeljne pristope, metode, tehnike
in pripomočke za ocenjevanje razvojnih
značilnosti, uporabnost, pomanjkljivosti,
omejitve, zahteve in pravila ocenjevanja in
temeljnih razvojnopsiholoških preizkusov v
različnih razvojnih obdobjih; poznajo sodobne
razvojnopsihološke preizkuse in njihovo
uporabnost; znajo osmisliti temeljne
razvojnodiagnostične podatke.
Uporaba:
Študentke/študenti prepoznajo verjetna
razvojnopsihološka odstopanja in načine
njihovega preverjanja; izbirajo primerne
tehnike in pripomočke za ocenjevanje razvojnih
značilnosti v različnih razvojnih obdobjih;
znajo navezati stik z udeleženci ocenjevanja in
pri njih vzdrževati primerno raven motivacije
med ocenjevanjem; samostojno vodijo
polstrukturirane in nestrukturirane pogovore s
posamezniki različnih starosti, uporabijo
presejalne in enostavne razvojnopsihološke
pripomočke, ustrezno interpretirajo
individualne rezultate ter podajo ustno in pisno

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

strokovno mnenje; interpretirajo zbrane
podatke v kontekstu razvojnopsiholoških
značilnosti.
Refleksija:
Študentke/študenti so kritični do uporabe
različnih pristopov, metod, tehnik in
pripomočkov za ocenjevanje psihičnega razvoja
na različnih področjih in v različnih razvojnih
obdobjih; so kritični pri zbiranju in vrednotenju
podatkov ter interpretaciji rezultatov (npr. v
kontekstu razvojnopsiholoških značilnosti
določenega obdobja, prednosti ter
pomankljivosti uporabljenih metod).
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študentke/študenti razvijajo spretnosti za
strokovno delo z ljudmi, spretnosti uporabe
psihodiagnostičnih pripomočkov,
prepoznavanja in analiziranja problema,
strokovnega poročanja (npr. podajanje
strokovne ocene, pisanje poročila, pisanje
strokovnega članka), spretnosti za delo v timih
(na podlagi projektnega dela), spretnosti
uporabe znanstvene literature in drugih virov
ter refleksije na preučeno gradivo.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Predavanja, seminar in vaje v majhnih
skupinah. Vaje potekajo na terenu tudi
individualno, vključujejo simulacije testnih
situacij, vodeno individualno delo (priprava in
spremljanje študentov pri opravljanju dela na
terenu in pisanju strokovnega poročila),
projektno in delo v inštitucijah izven UL. Pri
seminarju študentke/študenti na podlagi študija
sodobne znanstvene literature pripravijo pisno
seminarsko nalogo in jo predstavijo.
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Type (examination, oral, coursework,
project):

Pisni ali ustni izpit, kolokvij pri vajah,
poročila o opravljenih vajah. Kolokvij
pri vajah in poročila o opravljenih vajah
se ocenjujejo z »opravil/ni opravil«.
Pogoj za pristop k izpitu so opravljeni
kolokvij in poročila o vajah. Končno
ocena iz predmeta predstavlja ocena
izpita.
Študentkino/študentovo znanje se
ocenjuje na ocenjevalni lestvici od 1 do
5 (negativna ocena) in od 6 do 10
(pozitivna ocena), skladno s Statutom
Univerze v Ljubljani in fakultetnimi
Izpit 100 %
pravili.
Reference nosilca / Lecturer's references:
Zupančič, M. (ur.) (1999). Priročnik za opazovanje malčkove samostojne in interaktivne igre s
predmeti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
LaFreniere, P. J., Dumas, J. E., Zupančič, M., Gril, A. in Kavčič, T. (2001). Socialno vedenje otrok.
Priročnik SV-O. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.
Zupančič, M. (2002). Novejše psihološke razlage razvoja dojenčkov in lestvice zgodnjega
mentalnega razvoja. Psihološka obzorja, 11 (4), 25-54.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Socialna psihologija: Interakcija, grupa, aplikacija

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3.

Študijska smer
Study field

Psihologija, 1. stopnja

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester
6.

Obvezni strokovni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

30

15

30

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

ECTS
5

Red. prof. dr. Velko S. Rus

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) vpis v 3. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Vsebina zajema analizo odnosa med pojmi
socialnega vplivanja, socialne interakcije,
komunikacije in socialne izmenjave. Akcijo
skuša opredeliti kot od osebnostnega in
okoljskega konteksta odvisno, ciljno usmerjeno
instrumentalno dejavnostjo (od socialnega
»avtomatizma« vsakdanjega življenja do
kreativnega akta). Interakcija in komunikacija
pomenita prehod na interpersonalno raven, ki
zajema različne relacije in akcije (agresivnost,
privlačevanje, altruizem ipd.) oz. na intra/
intergrupno raven, kjer je konkretizirana tudi v
različnih procesih (sodelovanje, tekmovanje,
konflikti, vodenje ipd.), ki so neločljivi od
strukture (cilji, norme, vloge, distribucija
moči), skupaj pa rezultirajo v klimi in kulturi.
Različne akcijske strategije v različno
strukturiranem okolju rezultirajo v različnih
aplikacijah, odnos posameznik–skupina je
osnova za oblikovanje osebne in socialne
identitete, ki je hkrati eden temeljnih pojmov
psihološke/ psihosocialne antropologije.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Myers, D. G. (2002). Social psychology (7. izd.). McGraw Hill. (str. 557-438)
Renfrew, J. W. (1997). Aggression and its causes. Oxford: Oxford University Press. (str. 101-168)
Rus, V. S. (1999). Sociopsihologija kot sodobna paradigma socialne psihologije. Ljubljana: FF. /
2. izdaja leta 2004
Sampson, E. E. in Marthas, M. (1990). Groups process for the health profession. NY: Delmar
Publishers. (izbrana poglavja)
Semin, R. G. in Fiedler, K. (1996). Applied social psychology. London: Sage. (izbrana poglavja)
Smith, E. R. in Mackie, D. N. (2000). Social psychology. Philadelphia: Psychology Press. (str. 419486)
Trice, H. M. in Beyer, J. M. (1993). The Cultures of Work Organizations. NJ: Englewood Cliffs.
(izbrana poglavja)
ali
Vayer, P. in Toulouse, P. (1982). Psychosociologie de l'action. Paris: Doin – editeurs. (izbrana
poglavja)
Cilji in kompetence:
Cilji: Seznanitev s pojmi socialna interakcija,
komunikacija, socialno vplivanje in socialna
izmenjava, njihovo primerjanje ter obravnava
na intra/interpersonalni ter
znotraj/medskupinski ravni. Seznanitev z
izbranimi pojavi, kot so agresivnost, altruizem,
medosebno privlačevanje, skupine,
organizacije, institucije.
Kompetence: Razumevanje procesov
socialnega vplivanja, interakcije in skupinskih

Objectives and competences:

pojavov z vidika njihovih struktur, klime,
kulture, vodenja in učinkovitosti ter zmožnost
uporabe teh spoznanj pri delovanju na različnih
socialno psiholoških področjih.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje: Poznavanje in
razumevanje vseh temeljnih pojmov, teorij,
modelov, konstruktov in pristopov, ki so zajeti
v opisu vsebine.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba: Zmožnost uporabe teoretičnih znanj,
poznavanj ustreznih modelov in raziskovalno –
načrtovalnih pristopov na intra/
interpersonalnih ter intra/intergrupnih ravneh.
Uporaba različnih modelov povsod, kjer gre za
različne vidike odnosov pri edukaciji, na
delovnem mestu, v organizaciji, v zvezi z
zdravjem, funkcioniranjem institucij ali
razreševanjem različnih problemov socialnega,
societalnega, ekonomskega, političnega ali
kulturnega značaja.
Refleksija: Kritično primerjanje različnih teorij,
konstruktov, pristopov; svoboda v izboru
preferenc.
Prenosljive spretnosti: Prenos znanj
intra/intergrupne ravni analize, ki je povezana s
predhodno osvojeno intra/interpersonalno
ravnjo. Študent spozna tudi pojme/
spremenljivke, raziskovalne pristope in
socialne veščine, ki so temeljni za področje
psihologije edukacije, dela in organizacije,
zdravja in zdravstva, pa tudi drugih
(ne)psiholoških disciplin.
Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, seminar: prezentacije,
interaktivno delo, delo v skupinah, delavnice,
samostojen študij, oblikovanje protokolov za
vaje, strokovne ekskurzije, igre vlog, vabljeni
predavatelji

Learning and teaching methods:

Vaje se izvajajo v skupinah.
Delež (v %) /

Načini ocenjevanja:
Weight (in %)
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)
(a) izpit, kolokvij, protokoli iz vaj,
seminarski izdelek; Končna ocena je
sestavljena iz ocene izpita in ocene
kolokvija. K oceni kolokvija prispevajo
tudi protokoli, k oceni tako kolokvija
kot izpita pa tudi aktivno sodelovanje v
andragoškem procesu (tj. pri vajah in
predavanjih).
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno) ob upoštevanju Statuta UL
in fakultetnih pravil; protokoli pri vajah
so ocenjeni s 3 stopnjami: neustrezno –
srednje – zelo ustrezno, enako velja tudi
za seminarski izdelek.
(c) študentke in študentje imajo pravico
participacije pri ocenjevanju; kolokviji
in izpiti se opravljajo na osnovi vnaprej
dogovorjenega načina, ki se na začetku
šolskega leta zapiše in ga dobijo vsi
udeleženci/udeleženke.

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Reference nosilca / Lecturer's references:
Rus, V. S. (1993). Socialna psihologija: teorija, empirija, eksperiment, uporaba. Zbirka: 2 zvezka.
Ljubljana: Davean.
Rus, V. S. (1997). Socialna in societalna psihologija (z obrisi sociopsihologije). Ljubljana: FF.
Rus, V. S. (2000). Sociopsihologija kot sodobna paradigma socialne psihologije. Ljubljana: FF.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Individualne razlike v otroštvu in mladostništvu

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
6

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

30

3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

ECTS

red. prof. dr. Maja Zupančič

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 3. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Sodobni razlagalni modeli razvoja
individualnih razlik (IR) med otroki in
mladostniki, na posameznika in na poteze
osredotočeni pristop k preučevanju razvoja IR.
Različne vrste razvojnih sprememb (oz.
obratno, doslednosti) v IR pri otrocih in
mladostnikih: povprečna oz. absolutna (raven
spremenljivosti značilnosti med različno
starimi skupinami), relativna (spremenljivost
posameznikovega položaja znotraj njegove
starostne skupine skozi razvoj),
znotrajindividualna (zanesljiva sprememba
znotraj posameznika skozi razvoj), ipsativna
(sprememba v individualnem profilu
značilnosti skozi razvoj), strukturna
(sprememba v strukturi značilnosti skozi
razvoj), tipološka (sprememba v strukturi
profila), sprememba v individualni pripadnosti
tipu in medkontekstualna doslednost izraznosti
IR skozi razvoj. Vloga dedljivosti in okolja v
razvoju IR: neposredni, posredni in učinki
interakcije. Ocenjevanje IR v otroštvu in
mladostništvu: starostno specifični pristopi,
metode, tehnike in pripomočki za ocenjevanje
IR, s poudarkom na temperamentnih,
osebnostnih in čustveno-socialnih (vedenja
pozunanjenja in ponotranjenja, kompetentnost)
značilnostih. Vloga zgodnjih IR v razvoju
socialnega prilagajanja, kognicije, učne
motivacije, kompetentnosti in dosežkov.
Osebnostni, spoznavni in socialni dejavniki
temeljnih učnih kompetentnosti in šolske
uspešnosti v otroštvu/mladostništvu.
Temperamentne in osebnostne značilnosti v
kontekstu: interaktivni učinki fenotipske
izraznosti IR in značilnosti konteksta na
razvojnopsihološke izide.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Kavčič T. in Zupančič, M. (2006). Osebnost otrok in njihovi medosebni odnosi v družini.
Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. (80 str.)
Zupančič, M. (v pripravi). Razvoj individualnih razlik med otroki in mladostniki:Petfaktorski model
osebnosti. Ljubljana: i2. (100 str.)
Zupančič M. (2001). Razvojni predhodniki velikih pet dimenzij osebnosti. V: L. Marjanovič Umek
in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 28-41). Ljubljana: Oddelek za
psihologijo Filozofske fakultete.
Ali v tujem jeziku:
Kohnstamm, G. A., Halverson, C. F., Mervielde, I. in Havill, L. (ur.) (1998). Parental descriptions
of child personality. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. (40 str.)
Wachs, T. D. in Kohnstamm, G. A. (ur.) (2001). Temperament in context. Mahwah, NJ: Lawrence

Erlbaum Associates. (50 str.).
Pulkkinen, L. in Caspi, A. (ur.) (2002). Paths to successful development. Cambridge: Cambridge
University Press. (100 str.).

Cilji in kompetence:
Cilji: študenti/študentke spoznajo sodobne
razlagalne modele razvoja individualnih razlik
(IR) v otroštvu/mladostništvu, vrste doslednosti
in sprememb v IR, vlogo temeljnih dejavnikov
v razvoju IR, pomen zgodnjih IR v
razvojnopsiholoških izhodih ter starostno
primerno metodologijo za preučevanje IR.

Objectives and competences:

Kompetence: študenti/študentke razumejo
različne vrste doslednosti/sprememb v razvoju
IR, mehanizme (ne)spremenljivosti IR, vlogo
dedljivosti in okolja ter temeljne modele
razvoja IR v otroštvu/mladostništvu; znajo
razložiti vlogo IR v kasnejših
razvojnopsiholoških izhodih ter rabiti starostno
specifične tehnike, metode in pristope za
ocenjevanje IR pred obdobjem odraslosti.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študentke/študenti poznajo, razumejo in
primerjalno ocenijo sodobne modele razvoja
IR, vlogo dedljivosti in okolja, njunih povezav
in interakcij v razvojnih obdobjih pred
odraslostjo; poznajo starostno specifične
merske pripomočke za ocenjevanje IR v
otroštvu/mladostništvu, njihove prednosti in
pomanjkljivosti v posameznih kontekstih;
razumejo posamezne vrste doslednosti in
sprememb v IR skozi razvoj, jih primerjajo,
poznajo in ocenijo njihovo vlogo v kasnejših
razvojnih izidih (npr. prilagajanje na vrtec,
šolo; učna in socialna kompetentnost).
Uporaba:
Študentke/študenti znajo rabiti znanje o razvoju
IR pri svetovanju in pomoči ciljnim
posameznikom ter njihovim referenčnim
osebam; ustrezno uporabljajo sodobne razlage
in spoznanja o razvoju IR pri interpretaciji

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

konkretnih primerov; znanja o vlogi IR v
otrokovem in mladostnikovem nadaljnjem
razvoju so sposobni uporabiti v različnih
kontekstih; izbirajo ustrezne starostno
specifične pristope in merske pripomočke za
ocenjevanje IR razlik med otroki in
mladostniki.
Refleksija:
Študentke/študenti razvijejo kritičnost do
uporabe različnih starostno specifičnih
pristopov, metod in pripomočkov za
ocenjevanje IR med otroki/mladostniki;
samokritičnost pri zbiranju in vrednotenju
podatkov ter interpretaciji rezultatov na
individualni in skupinski ravni; spretnosti
odkrivanja novih strokovnih vprašanj na
podlagi usvojenega znanja ter nekaterih
praktičnih izkušenj; sposobnost primerjanja
vloge IR v razvojnih izidih z več perspektiv in
različnih razlagalnih modelov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študentke/študenti razvijejo spretnosti za
strokovno delo z različno starimi otroki in
mladostniki; spretnosti uporabe znanstvene
literature in drugih virov ter refleksije na
preučeno gradivo; prepoznavanja strokovnega
problema, iskanja relevantnih virov, zbiranja
zanesljivih in veljavnih empiričnih podatkov
glede na zastavljeni problem; uporabe
usvojenega psihološkega znanja pri
interpretaciji konkretnih podatkov.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja

Learning and teaching methods:

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit
(b) študentkino/študentovo znanje se
ocenjuje na ocenjevalni lestvici od 1 do
5 (negativna ocena) in od 6 do 10
(pozitivna ocena), skladno s Statutom
Univerze v Lj in fakultetnimi pravili.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Zupančič, M., Podlesek, A. in Kavčič, T. (2006). Personality types as derived from parental reports
on 3-year-old. European Journal of Personality, 20, 285-303.
Zupančič, M. (2004). Parental free descriptions of child personality: Applicability of the Fivefactor model taxonomy from infancy through pre-school years. Studia Psychologica, 46 (2), 145162.
Zupančič, M. in Kavčič, T. (2005). Child personality measures as contemporaneous and
longitudinal predictors of social behaviour in preschool. Psihološka obzorja, 14 (1), 17-33.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Inteligentnost, nadarjenost, ustvarjalnost

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
6

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
52

red. prof. dr. Valentin Bucik

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) vpis v 3. letnik študija psihologije
(b) pozitivno ocenjeno seminarsko ali projektno
delo je pogoj za pristop h končnemu izpitu

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
3

Poglobljeno se predstavi naravo, delovanje in
spoznavanje medosebnih razlik v
inteligentnosti (ter splošne in specifičnih
nadarjenosti) in v ustvarjalnosti ter povezave
med njima. Inteligentnost in ustvarjalnost sta
skupaj z ostalimi psihičnimi lastnostmi
postavljeni v kontekst celotne strukture
osebnosti.
Inteligentnost in nadarjenost:
Zgodovina proučevanja inteligentnosti in
različni pogledi na njeno raziskovanje.
Hierarhična struktura inteligentnosti ter kratek
pregled različnih modelov in teorij. Implicitna
razumevanja inteligentnosti, genetika in
inteligentnost ter biološki korelati
inteligentnosti, determinante okolja ter
inteligentnost in ostali dejavniki, ki korelirajo z
inteligentnostjo (izobrazba, poklic...).
Stabilnost in spremenljivost inteligentnosti ter
navidezne in dejanske razlike v inteligentnosti
med različnimi družbenimi, spolnimi, rasnimi
skupinami. O načinih merjenja inteligentnosti.
Socialna inteligentnost in Sternbergova
triarhična teorija. Gardner in teorija mnogoterih
inteligentnosti. Narava nadarjenosti oziroma
genialnosti. Genialnost v inteligentnosti.
Specifične nadarjenosti z vidika teorije
mnogoterih inteligentnosti. Nadarjenost v
znanosti in umetnosti.
Ustvarjalnost:
Ustvarjalnost in inteligentnost. Merjenje
ustvarjalnosti in njeni osebnostni korelati.
Temelji ustvarjalne genialnosti (kombinacija
kognitivnih, okoljskih in osebnostnih
dimenzij). Nadarjenost in ustvarjalnost
(družbena podstat, domače okolje, izobrazba in
kariera, lastnosti ustvarjalnih dosežkarjev,
motivacija ustvarjalca, razvojni vzorci).
Kriteriji odličnosti in izjemnosti. Običajni
razvoj in izjemni razvoj. Ustvarjalno mišljenje
in inspiracija (stopnje v ustvarjalnem reševanju
problemov, specifične sposobnosti in procesi,
vključeni v ustvarjalno mišljenje, vloga
nezavednih procesov). Intuicija in nezavedno.
Genetska vprašanja nadarjenosti in
ustvarjalnosti. Izjemni posamezniki.
Odkrivanje, spremljanje in vzpodbujanje
ustvarjalnosti. Ustvarjalnost v umetnosti.

Povezanost inteligentnosti, nadarjenosti ter
ustvarjalnosti z nekaterimi drugimi
osebnostnimi lastnosti. Emocionalna
inteligentnost in njeno vzporejanje z
inteligentnostjo.

Temeljni literatura in viri / Readings:
Eysenck, H. J. (1995). Genius: The natural history of creativity. Cambridge: Cambridge University
Press.
Gardner, H., Kornhaber, M. L. in Wake, W. K. (1996). Intelligence: Multiple perspective. Fort
Worth,TX: Harcourt Brace.
Sternberg, R. J. (ur.) (1999). Handbook of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.
(izbrana poglavja)
Sternberg, R. J., Grigorenko, E. in Singer, J. L. (ur.) (2004). Creativity: From potential to
realization. Washington, DC: APA. (izbrana poglavja).
Cilji in kompetence:
Cilji: pridobiti kakovostno in poglobljeno
znanje o dveh ključnih determinantah
človekove kognitivne učinkovitosti inteligentnosti ter ustvarjalnosti; spoznati
fenomenologijo iskanja ter razlaganja
medosebnih razlik v inteligentnosti, znotraj nje
splošne ter specifične nadarjenosti, in
ustvarjalnosti.
Kompetence: Študent zna spremljati razvoj
inteligentnosti v posameznih razvojnih
obdobjih in diagnosticirati ter razvijati
kognitivne kapacitete posameznika in skrb za
optimalni razvoj intelektualnih in ustvarjalnih
potencialov. Pozna specifična strokovno-etična
načela obravnave problematike inteligentnosti
in ustvarjalnosti ter pomembnosti njune
družbene vpetosti. Pozna različne možnosti
obravnavanja in ocenjevanja nadarjenih ter
posameznikov z izrazitejšim ustvarjalnim
potencialom. Zmožen je razlikovanja in
povezovanja med konceptoma kognitivnih
sposobnosti in ustvarjalnosti in sicer tako, da (i)
pozna načine obravnave ustvarjalnih
posameznikov, (ii) pozna mehanizme
nadarjenosti in ustvarjalnosti na različnih
področjih dela in ustvarjanja v znanosti in
umetnosti, (iii) razume razvoj nadarjenosti in

Objectives and competences:

ustvarjalnosti v posameznih razvojnih
obdobjih. Ima poglobljena znanja in veščine
zaznave, spremljanja ter razvijanja
inteligentnih, nadarjenih ter ustvarjalnih otrok
in odraslih.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Slušatelji se seznanijo s teoretičnimi in
praktičnimi osnovami konstrukta inteligentnosti
in z njeno hierarhično strukturo. Razumejo in
znajo uporabiti orodja, s katerimi pristopamo k
spoznavanju inteligentnosti. Dobijo poglobljene
informacije o naravi inteligentnosti in preko
tega usvojijo kritičen pogled na različne
poglede na ta konstrukt. Spoznajo ključne
poglede na nadarjenost kot na lastnost, ki
posameznika uvršča na vrh razpršitve splošne
in/ali specifičnih intelektualne sposobnosti.
Spoznajo se s teorijami ter koncepti
spoznavanja nadarjenih; spoznajo in razdelajo
pomembne razlike in zveze med konceptoma
kognitivnih sposobnosti in ustvarjalnosti;
razumejo načela odkrivanja in spremljanja
nadarjenih ter ocenjevanje in obravnavo
ustvarjalnih posameznikov; spoznajo
instrumente in postopke detektiranja
nadarjenih.
Uporaba:
Slušatelji spoznajo vlogo inteligentnosti v
učinkovitosti posameznika v vsakdanjem
življenju. Usvojijo konceptualne in praktične
razlike med koncepti inteligentnosti,
nadarjenosti ter ustvarjalnosti. Na primerih
izjemnih posameznikov spoznajo mehanizme
nadarjenosti in ustvarjalnosti v različnih
področjih dela in ustvarjanja v znanosti in
umetnosti. Poudarek je na spremljanju razvoja
nadarjenosti in ustvarjalnosti pri učencih v
posameznih razvojnih obdobjih.
Refleksija:
Slušatelji se seznanijo s strokovno-etičnimi
načeli obravnave problematike inteligentnosti,
nadarjenosti in ustvarjalnosti ter pomembnosti
družbene vpetosti teh konstruktov. Zmožni
morajo biti razumevanja teorije ter povezovanja

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

te s praktično izkušnjo pri spoznavanju
različnih komponent oziroma specifičnih
faktorjev inteligentnosti ter pri delu z
nadarjenimi in pri prepoznavanju ustvarjalnega
ravnanja.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študenti dobijo poglobljene informacije o
naravi inteligentnosti in usvojijo kritičen
pogled na različne poglede na ta konstrukt.
Spoznajo nekatere poglede na nadarjenost kot
na lastnost, ki posameznika uvršča na vrh
razpršitve splošne in/ali specifičnih
intelektualne sposobnosti. Spoznajo se s
teorijami ter koncepti spoznavanja nadarjenih;
spoznajo in razdelajo pomembne razlike in
zveze med konceptoma kognitivnih sposobnosti
in ustvarjalnosti; spoznajo in razumejo načela
odkrivanja in spremljanja nadarjenih ter
ocenjevanje in obravnavo ustvarjalnih
posameznikov. Skozi to razvijajo tudi
zmožnosti kritične analize ter presojanja in
sinteze različnih teoretskih znanj ter povezave
teh znanj s praktičnimi izkušnjami. Pri
predmetu razvijajo spretnosti uporabe domače
in tuje literature in drugih virov; dobijo
informacije o uporabi pripomočkov za
diagnostiko nadarjenih ter za odkrivanje
ustvarjalnega vedenja.
Predmet se povezuje tudi z drugimi predmeti
obveznega in izbirnega dela študijskega
programa psihologija, npr. s predmeti
Uporabna psihometrija, Diferencialna
psihologija, Izbrane klinično‐diagnostične
metode, Učenci s posebnimi potrebami.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

predavanja, seminar oziroma projektno delo

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

a) pisni izpit (50 % točk lahko kandidat
100 % (ali 50 +
po dogovoru nadomesti z oddanim
50)
projektom)
b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL
in fakultetnih pravil.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Neubauer, A. in Bucik, V. (1996). The mental speed - IQ relationship : unitary or modular?.
Intelligence, 22 (1), 23-48.
Bucik, V. (1997). Osnove psihološkega testiranja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za
psihologijo
Boben, D. in Bucik, V. (2003). Slovenia. V J. Georgas (ur.), Culture and children's intelligence:
cross-cultural analysis of the WISC-III (str. 181-197). San Diego, CA, London: Academic
Press.
Bucik, V. (2005). Ocena knjige "Inteligentnost, ustvarjalnost, nadarjenost". Psihološka obzorja, 14
(1), 143-148.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihologija potrošnika

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
6

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

30

3

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

ECTS

red. prof. dr. Edvard Konrad

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
vpis v 3. letnik študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Psihološke osnove vedenja potrošnika:
konceptualni okvir proučevanja; teoretičen in
praktičen pristop k raziskovanju vedenja
potršnika.
Osnovni modeli potrošnikovega vedenja:
primerjalna analiza modelov; notranje,
psihološke spremenljivke: motivacija,
zaznavanje, učenje, stališča, emocije; vplivi
okolja ali zunanje spremenljivke: družina,
referenčna skupina; kultura, situacija uporabe
izdelka.
Procesi odločanja potrošnikov: prepoznava
problema; iskanje informacij in alternativnih
rešitev; ocenjevanje in vrednotenje alternativ;
ponakupno vedenje.
Vedenje odjemalcev na organizacijskih trgih:
narava organizacijskih nakupov in
posameznikovo vedenje; modeli
organizacijskega nakupnega vedenja.
Uporaba teorije in modelov vedenja
potrošnikov: oblikovanje in preverjanje
strategij, taktik in posameznih elementov
marketinga in tržnega komuniciranja;
svetovanje na področju zakonske zaščite in
samozaščitnega vedenja ljudi na področju
nakupovanja dobrin, izdelkov in storitev.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Izbrana poglavja v obsegu 2 KT iz:
Solomon, M., Bamossy, G. in Askegaard, S. (1999). Consumer behavior. London: Prentice Hall.
Možina, S. (1975). Psihologija in sociologija trženja. Maribor: Založba Obzorja.
Britt, S. H. (1978). Psychological principles of marketing and consumer behavior. Lexington:
Lexington Books.
Engel, F. J. in Blackwell, R. D. (1982). Consumer behavior. Hinsdale: Dryden Press.
Foxal, R. G. in Goldsmith, R. E. (1994). Consumer psychology form marketing. London:
Routledge.
Cilji in kompetence:
Cilj: seznanitev študenta z uporabo bazičnih
ugotovitev psihološke znanosti na področju
potrošnje kot specifičnem polju človekovega
vsakdanjega delovanja.
Kompetence: Študent obvlada teoretično in
empirično proučevanje človekovega vedenja, ki
je povezano z načini menjave denarja, časa in
energije za dobrine, izdelke in storitve.
Pridobljeno znanje omogoča razumevanje in
uporabo psiholoških znanj na področju
marketinga in tudi pri oblikovanju regulative

Objectives and competences:

ter samozaščitnega vedenja potrošnikov.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov s
področja psihologije potrošnika ter osnovnih
ugotovitev psihološke znanosti na področju
potrošnje.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Uporaba:
Uporaba teorije in modelov vedenja
potrošnikov za delo na področju marketinga,
tržnega komuniciranja in samozaščitnega
vedenja potrošnikov.
Refleksija:
Kritično in etično odgovorno presojanje
uporabe psihologije na področju marketinga in
tržnega komuniciranja.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Študent pridobi oziroma poglobi spretnosti na
področjih: delo v timu; iskanje, selekcija in
uporaba različnih informacijskih virov iz
domače in tuje literature, informacijskih baz in
svetovnega spleta; oblikovanje pisnega
poročila; sistematičen pristop k reševanju
problemov; refleksija na prebrano literaturo.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

predavanja, projektno delo in individualne
naloge

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) ustni in pisni izpit, praktična naloga
oz. izdelek; končna ocena je sestavljena
iz ocene ustnega in pisnega izpita ter
praktične naloge
(b) od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5
(negativno), skladno s Statutom UL in
fakultetnimi pravili.

Reference nosilca / Lecturer's references:
Kline, M. in Konrad, E. (1983). Market structure analysis. MM, Media mark, 3 (4,5), 14-15.
Kline, M. in Konrad, E. (1982). Strukturiranje trga za razvijanje novih izdelkov ali storitev. V:
Raziskava tržišča za potrebe odločanja v združenem delu: (posvetovanje VEKŠ) (str. 25-36).
Maribor: Visoka ekonomsko-komercialna šola.
Kline, M., Konrad, E., Brenk, K. M. in Žumer, A. (1980). Segmentacija trga mlečnih izdelkov:
primarna raziskava potrošnikov. Ljubljana: Studio za marketing in propagando, ČGP Delo.

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Psihološka preventiva

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3

Študijska smer
Study field

psihologija, dodiplomska (prva)

Semester
Semester
6

izbirni strokovni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work

15

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

ECTS
3

Nosilec: red. prof. dr. Peter Praper
Drugi izvajalci: asist. Sana Čoderl

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
(a) vpis v 3 letnik študija psihologije
(b) pozitivno opravljen kolokvij je pogoj za
pristop k izpitu

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Vsebina zajema seznanjanje z naravo in
področji primarne, sekundarne in terciarne
preventive. Vključuje prepoznavanje razlike
med medicinskim in psihosocialnim modelom
ter uvajanje v multidisciplinarni pristop.
Predmet vključuje seznanjanje s tistimi
postopki, ki so vključeni v nacionalne
preventivne programe in tudi uvaja študenta v
izvajanje segmentov, za katero bo kompetenten
po prvi stopnji študija psihologije.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Dekleva, B. (1981). Oblike preventivnega dela. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije.
Greenspan, S. (ur.) (1987). Infants in Multirisk Families. Madison: International Universities Press.
(pogl. I)
Gogala, B. (1990): Preventivna dejavnost centrov za socialno delo v Ljubljani: Društvo psihologov
Slovenije.
Praper P. (1995). Tako majhen, pa že nervozen!?: Predsodki in resnice o nevrozi pri otroku. Nova
Gorica: Educa.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je izobraziti in usposobiti
študenta za načrtovanje in izvajanje primarnih,
sekundarnih in terciarnih preventivnih
postopkov.

Objectives and competences:

Kompetence so omejene na identifikacijo
rizičnih skupin, spremljanje epidemiologije in
osnovno preventivno informiranje.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Znanja, pridobljena s tem predmetom bodo
omogočala, da diplomant loči med
populacijskim pogledom in statističnim
kriterijem stopnje tveganja ter kliničnim
kriterijem motnje oz. motenosti. Študent
pridobi osnovne veščine izvajanja presejalnih
postopkov. Razumevanje področja preventive
se razširja tudi na logiko multidisciplinarnosti.
Uporaba:
Diplomant se s temi znanji in veščinami lahko
vključi v preventivne time in izvaja tiste dele
postopkov, za katere bo kompetenten.
Refleksija:
Študent bo hkrati z nekaterimi praktičnimi
veščinami razvil tudi kritičnost in interes za

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

nadaljnje izobraževanje.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Znanja in veščine, pridobljene skozi ta
predmet, so (posebej še z dodatnim
izobraževanjem in usposabljanjem) prenosljiva
na celotno področje zdravstvene psihologije.

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, individualne vaje

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) kolokvij in ustni izpit; končna ocena
se določi na podlagi ocene izpita in
ocene kolokvija
(b) 6–10 (pozitivno); 1–5 (negativno)
Reference nosilca / Lecturer's references:
prof. dr. Peter Praper, specialist klinične psihologije, psihoterapevt, skupinski analitik. Poseduje
evropsko specialistično diplomo EFPA in diplomo Londonskega inštituta za skupinsko analizo.
Avtor številnih del, ki so temeljna za področje. Član mednarodnih asociacij (Group analytic
society, London; International association of group psychotherapists. Član stalne komisije za
psihoterapijo pri EFPA). Ima status učnega analitika in supervizorja.
asist. Sana Čoderl, specializantka klinične psihologije, edukantka psihološkega svetovanja in
psihoterapije

Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Zdravstvena psihologija

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Letnik
Academic
year
3.

Študijska smer
Study field

Psihologija, dodiplomska (prva)

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester
6.

izbirni strokovni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30
Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Samost. delo
Individ.
work
52

Doc. dr. Robert Masten

Predavanja / slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku
Lectures:
Vaje / Tutorial: slovenski, možnost izvedbe v angleškem jeziku

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik
dodiplomskega študija psihologije

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
3

Predstavitev in definicija področja zdravstvene
psihologije. Modeli in koncepti zdravstvene
psihologije. Socialni kontekst zdravstvene
psihologije. Kvalitativne raziskave v zdravstveni
psihologiji. Integracija v zdravstveni psihologiji.
Biološki mehanizmi zdravja in bolezni.
Kognicije vezane na zdravje. Stres in zdravje.

Temeljni literatura in viri / Readings:
Sutton, S., Baum, A. in Johnston, M. (2005). Handbook of Health psychology. London: Sage
Publications.

Cilji in kompetence:
Cilji: seznaniti s področjem in koncepti
zdravstvene psihologije.
Kompetence: študent pozna različne koncepte
in modele v zdravstveni psihologiji, načine
raziskovanja na tem področju, spoznanja zna
uporabiti v praksi (prepozna pojave in jih
razume).

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študentje razumejo in poznajo področje
zdravstvene psihologije.
Uporaba:
Znajo uporabiti znanje o zdravstveni
psihologiji. Ločijo področja zdravstvene
psihologije.
Refleksija:
Se zavedajo omejitev znanja in razumevanja
področja.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en
predmet:
Sposobnost povezovanja teoretičnih okvirov z
možnostmi aplikacije teh. Zmožnost
zaznavanja praktičnih problemov v luči
teoretičnih spoznanj. Osnovno dojemanje
možnosti samorefleksije v toku aplikativnega
dela.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
predavanja

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

(a) pisni izpit
(b) od 6‐10 (pozitivno) oz. 1‐5
(negativno)
Reference nosilca / Lecturer's references:
Masten, R. (2004). Noogene osebnostne značilnosti in prilagajanje. Psihološka obzorja, 13(4), 6784.
Masten, R., Žibret, V., Tušak, M., Svetina, M. Dimec, T. (2008). Posttravmatski stresni sindrom –
PTSS (str. 97-107). V M. Tušak idr. (ur.), Stres in zdravje: znanstvena monografija.
Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.
Masten, R., Tušak, M., Zalar, B., Ziherl, S (2009). Stress, coping and social support in three groups
of university students. Psychiatria Danubina, 21(1), 41-48.

