
Психологија као научна дисциплина одавно има 
посебно место како међу природним тако и међу 
друштвеним наукама. Данас готово да не постоји на-
учна дисциплина која макар делом своја достигнућа 
не дугује психологији. Као веома широка област, 
психологија се стално развија и посебно је значајна 
у савременом добу, које носи бројне изазове, па ин-
тересовање за ову науку не јењава.

СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године

Академски назив: дипломирани психолог

Предмети су конципирани тако да се студентима 
пружа стална подршка развоју знања и вештина не-
опходних за психологе практичаре, али и за будуће 
истраживаче. На студијском програму Психологија 
студенти се могу упознати са:

• предметом, основним методама и развојем пси-
хологије као фундаменталне и примењене науке;

• основним психолошким појмовима и теоријским 
системима;

• основним карактеристикама, принципима и 
факторима психичког живота човека;

• примењеним психолошким дисциплинама;
• коришћењем различитих психолошких техника 

и метода за прикупљање података;
• применом статистичких метода и знања из мето-

дологије емпиријских истраживања у припреми 
и спровођењу истраживања;
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• коришћењем стручне литературе;
• тимским радом у пословима где се могу приме-

нити основна знања из психологије;
• даљим студирањем и усавршавањем.

ПРАКСА
• Сарадња са школама, клиникама и другим 

установама, у којима студенти могу обавити 
стручну праксу.

• Сарадња са различитим локалним и национал-
ним организацијама из домена психологије.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И СТИПЕНДИЈЕ

Добијање Еразмус+ стипендије омогућава сту-
дентима да један семестар или школску годину 
проведу на неком иностраном универзитету и да 
им ти испити буду признати.

ШТА ПОСЛЕ?
Свака компанија, установа или организација која 
у својој систематизацији подразумева психолога 
потенцијално је радно место за вас. То су школе, 
предшколске установе, психијатријске, неуро-
лошке и друге клинике, установе за професио-
налну оријентацију и селекцију, сектори људских 
ресурса, научноистраживачки институти, ми-
нистарства, спортски клубови...

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит састоји се из следећих делова:

1. Тест знања из психологије. Полагање је у пи-
саној форми и траје 45 минута. Максималан 
број поена је 30.

2. Тест опште информисаности. Полаже се у пи-
саној форми и траје 45 минута. Од кандидата 
се тражи информисаност у различитим обла-
стима науке, уметности и културе. Максима-
лан број поена је 30.


