
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета  Форензичка психологија и психологија судског поступка  
Наставник (за предавања)  Проф. др Зоран Ћирић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Проф. др Зоран Ћирић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   Стечена знања из Кривичног права, Кривичног процесног права, Криминологије, Пенологије 
Циљ 
предмета 

Стицање сазнања из области Форензичке психологије и психологије судског поступка. Основи 
психолошких вештачења, личност вештака психолога и место и улога у самосталним и тимским 
вештачењима. Појам, предмет и развој судске психологије, појам и врсте исказа, даваоци 
исказа, психичке функције од значаја за исказ у судском поступку, веродостројност исказа, 
критеријуми реалности, исказ малолетника, психологија странака судског поступка, пресуда као 
синтеза психолошког развоја судског поступка. Сазнања о личности преступника, психолошким 
теоријама деструктивности и делинквенције, мотивацији криминалног понашања. 
  

Исход 
предмета 

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности очекује се да студент:  
1. Овлада основим сазнањима из Форензичке психологије и психологије судског поступка;  
2. Буде способљан за самостални  практични и теоријски раду у правосудним органима у 
којима се примењују правни институти и појмови који су повезани са Психологијом; 
3. Овлада психолошким појмовима неопходним у практичном раду у правосуђу у кривично-
правним и грађанско-правним предметима,  
4. Да се оспособи да руководи доказним радњама у психолошким вештачењима у КП и ГП 
области,  
5. Да критички сагледава правну регулативу коју предмет обухвата, као и сродних дисциплина и 
да створе потенцијал за учешће у креирању правних прописа и регулативе која се односи на 
основни предмет,  
6. Стекне предуслове за перманентно индивидуално стручно усавршавање и да се што лакше 
укључи у разне модалитете последипломских студија. 

Садржај предмета  
Теоријска 
настава 

 Теоријска настава: Предмет и задаци Форензичке психологије и психологије судског поступка. 
Психолошко вештачење, личност вештака психолога и место и улога у самосталним и тимским 
вештачењима. Психолошке теорије делинквентног понашања. Мотивација криминалног 
понашања. Појам, предмет и развој судске психологије. Психичке функције од посебног значаја 
за давање исказа. Појам и врсте исказа, даваоци исказа, психичке функције од значаја за исказ у 
судском поступку, веродостројност исказа, критеријуми реалности, исказ малолетника, 
психологија странака судског поступка, пресуда као синтеза психолошког развоја судксог 
поступка. Психолошка експертиза.  
Практична настава: Приказ предмета психолошких вештачења у правосудним поступцима, 
упознавање са начином сачињења психолошке експертизе, упознавање са израдом правних 
аката везаних за психолошка вештачења, конкретни примери психолошких вештачења, прикази 
исказа учесника судског поступка, анализа случајева, дискусија, симулација суђења са 
психолошким вештачењима, приступање суђењима.  
Предавања 
 Индивудуална консултативна настава 



Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

  Вежбе 
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената) 
Истраживачки пројект (рад студената у истраживачким групама) 
Симулација суђења са медицинским вештачењима 
Присуство суђењима са медицинским вештачењима 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 60  
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1    

Методе 
извођења 
наставе 

  Предавања, дискусије, теренска настава, семинари, индивидуалне консултације, истраживачки 
пројекат (рад студената у истраживачким групама) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     
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