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Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је темељно упознавање студената са експланаторним теоријама аутизма и техникама 

научно-истраживачког рада у области поремећаја аутистичког спектра. 

Исход предмета  

Студент ће бити способан да критички процењује валидност експерименталних истраживања и мета-

аналитичких студија у области аутизма; да самостално осмишљава, планира и реализује истраживања 

на узорцима особа са аутистичким спектром поремећаја, као и да обрађује добијене податке и да их 

адекватно интерпретира. Студент ће моћи да примењује највише етичке стандарде у области 

истраживачког рада са вулнерабилним друштвеним групама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Психометријски инструменти за процену аутизма. Бихејвиорални модели аутизма. Био-психо-

социјални модели аутизма. Когнитивне теорије аутизма. Фацијална рекогниција. Епидемиолошке 

студије аутизма. Психосоцијалне интервенције базиране на доказима. Етички принципи реализације 

третмана. Специфични програми рада са одраслим и остарелим особама са аутизмом. Kвалитет живота 

особа са аутизмом. Коморбидна психијатријска стања. Аутомутилација. Ефективне стратегије сарадње 

са родитељима. Ефективне стратегије тренинга професионалаца за рад са особама са аутизмом. 

Акциона истраживања аутистичког спектра.      

Практична настава ‒ Студијски истраживачки рад   

Епидемиолошких студија, казуистика, акционо истраживање, експериментална и 

квазиекспериментална студија и (или) припрема прегледног чланка у области поремећаја аутистичког 

спектра.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 10 

Методе извођења наставе 

Предавања, демонстрације, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Колоквијум ‒ 20 поена; семинар ‒ 20 поена; израда прегледног чланка ‒ 10 поена; усмени испит ‒ 50 

поена. 

 


