Izmjene izvedbenog plana za akademsku godinu 2014./2015.
Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija
Kolegij
Statistička obrada podataka pomoću računala
(izborni)
Neeksperimentalna psihologijska metodologija
(obavezni)
Psihologija osoba s invaliditetom
(izborni)
Psihologija jezika
(izborni)
Psihologija kao znanost i struka
(obavezni)
Emocije i motivacija
(obavezni)
Povijest psihologije i psihologijski sustavi
(obavezni)

Što se mijenja
vrsta nastave

Prije izmjene
2P/ 2V, 5 ECTS

Poslije izmjene
1P/ 3V, 5 ECTS

vrsta nastave

4P, 6 ECTS

3P/1S, 6 ECTS

promjena satnice

2P/1S, 4 ECTS

1P/2S, 4 ECTS

uvođenje preduvjeta

nema preduvjeta

promjena nositelja

prof. dr. sc. Zvonimir
Knezović
prof. dr. sc. Zvonimir
Knezović
prof. dr. sc. Zvonimir
Knezović

položen ispit iz kolegija Psihologijski
praktikum I
prof. dr. sc. Denis Bratko

promjena nositelja
promjena nositelja

prof. dr. sc. Predrag Zarevski
doc. dr. sc. Andrea Vranić

Budući da je ranije odobreno da izborni kolegij Inteligencija prelazi u obavezni dio programa, od akademske godine 2014./2015. smanjuje se broj
potrebnih ECTS bodova za izborne kolegije u preddiplomskom studiju sa 38 na 34.
Diplomski sveučilišni studij Psihologija (jednopredmetni)
Kolegij
Psihologija posvojenja
(izborni) (1P/3S, 5 ECTS)
Procjenjivanje ličnosti
(obavezni)
Psihologija obrazovanja: motivacijsko socijalni
procesi
(obavezni)
Aktualni problemi psihologije rada
(izborni)
Klinička neuropsihologija
(izborni)
Primijenjena razvojna psihologija
(izborni)
Primijenjena socijalna psihologija
(izborni)

Što se mijenja
novi izborni kolegij

Prije izmjene

Poslije izmjene

promjena semestra

2. semestar DS

3. semestar DS

ukidanje preduvjeta

Psihologija obrazovanja:
učenje i poučavanje

nema preduvjeta

ukidanje preduvjeta

nema preduvjeta

uvođenje preduvjeta

Odabir i razvoj osoblja,
Motivacija i radno ponašanje
nema preduvjeta

vrsta nastave

1P, 2V

1P, 1S, 1V

izmjena imena
kolegija

Primijenjena socijalna
psihologija

Psihologija predrasuda i diskriminacije

Klinička procjena psihičkih poremećaja

Budući da je odobreno prebacivanje obaveznog kolegija Procjenjivanje ličnosti iz 2. u 3. semestar, kolegij se neće izvoditi u akademskoj godini
2014./2015.

Predložene izmjene izvedbenog plana preddiplomskog i diplomskog studija psihologije odobrene su na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog
fakulteta održanoj 27. lipnja 2014. (KLASA: 602-01/14-01/135, URBROJ: 3804-850-14-18, 1. srpnja 2014; KLASA: 602-04/14-01/102, URBROJ:
3804-850-14-13, 2. srpnja, 2014.)

