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Vrsta studija Preddiplomski i diplomski jednopredmetni Sveučilišni studij  

Naziv Preddiplomski studij društvenih znanosti – smjer Psihologija  
Diplomski studij Psihologije 

Znanstveno 
područje Društvene znanosti 

Znanstveno 
polje Psihologija 

Nositelj Nositelj redovnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
psihologije je Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, a izvođač je Studij 
psihologije. 

Trajanje  Preddiplomski studij traje tri, a diplomski studij dvije godine. 
ECTS  Preddiplomski studij – 180 ECTS 

Diplomski studij – 120 ECTS 
Uvjeti za upis  Na preddiplomski studij mogu se upisati kandidati koji su:  

a) završili gimnaziju ili srednju medicinsku školu i položili prijemni 
(klasifikacijski) ispit. 

b) završili druge četverogodišnje srednje škole i položili  prijemni 
(klasifikacijski) ispit 
c) prijavili se na natječaj za upis na preddiplomski Studij psihologije. 

Uvjeti za upis na diplomski studij psihologije su: 
a) završen preddiplomski studij psihologije  
b) prijava na natječaj za upis na diplomski Studij psihologije. 

Kompetencije 
koje se stječu 
završetkom 
studija  

U prve tri godine student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, 
metoda i disciplina. Stečena znanja i vještine im pružaju mogućnost za 
nastavak studija psihologije ili srodnih studijskih programa. Studenti se 
nakon završenog preddiplomskog studija mogu zaposliti na različitim 
vrstama administrativnih poslova višeg stupnja, a osim toga bit će 
osposobljeni za pripremu provođenja anketa i istraživanja tržišta te 
statističke analize podataka uz korištenje računala. Preddiplomski studij ne 
omogućuje kandidatu bavljenje stručnim poslovima psihologa. 
Kandidat bi se nakon završenog preddiplomskog studija mogao uključiti na 
studije sociologije ili pedagogije te na studij za izobrazbu učitelja, socijalnih 
radnika i sl.  
Diplomski studij osposobljava studenta za samostalni rad psihologa. Ovaj 
dio kurikuluma osposobljava studenta za rad u različitim područjima 
primijenjene psihologije (školskoj, kliničkoj, industrijskoj/organizacijskoj) 
ili za znanstveno-istraživački rad. 
Za praćenje programa diplomskog studija psihologije kandidati moraju 
završiti preddiplomski studij psihologije. Kandidati sa srodnih studija iz 
inozemstva mogu također nastaviti diplomski studij psihologije nakon 
pozitivne evaluacije njihova preddiplomskog studija.  
Diplomski studij završava obranom diplomskog rada, koji se temelji na 
rezultatima empirijskog istraživanja iz nekog od područja psihologije. 

Ishodi učenja 
 

Nakon završenog preddiplomskog studija psihologije studenti će moći 
opisati obilježja psihologije kao znanstvene discipline te će znati razumjeti 
glavne koncepte, teorijske perspektive, empirijske nalaze i povijesne 
trendove u psihologiji. Koristit će se konceptima, jezikom i glavnim 
teorijama psihologije kako bi opisali i pojasnili psihološke fenomene. Znat 
će objasniti i razlikovati glavne pristupe u psihologiji (ponašajne, biološke, 
kognitivne, evolucijske, humanističke, psihodinamske i sociokulturne). Imat 



 
 

će osnovna znanja iz područja primijenjenih psihologija (psihologija rada, 
školska i klinička psihologija). Moći će oblikovati i provjeriti različite 
probleme i hipoteze istraživanja, što uključuje primjenu odgovarajućih 
metoda istraživanja i jednostavnijih postupaka statističke analize podataka 
te primjerenu interpretaciju dobivenih rezultata. Razvit će informacijsku 
pismenost nužnu za prepoznavanje i odabir relevantnih sadržaja iz 
prikladnih izvora. Znat će pretraživati i kritički interpretirati znanstvenu i 
stručnu literaturu. Samostalno će moći koristiti odgovarajuće računalne 
programe u funkciji interpretacije i zaključivanja nakon provedenih 
kvantitativnih i kvalitativnih analiza. U komunikaciji će se adekvatno 
usmeno i pismeno izražavati (na hrvatskom i engleskom jeziku), bit će u 
stanju kvalitetno razmjenjivati ideje i surađivati s kolegama te donositi 
odgovorne odluke o nastavku svoje karijere.  
 
Nakon završetka diplomskog studija psihologije studenti će moći opisati 
temeljna i primijenjena područja psihologije (prvenstveno organizacijska, 
klinička i školska) i iz njih izvedena specifičnija područja primjene (npr. 
zdravstveno, forenzično), te unutar njih i praktično djelovati. Prikladno će 
koristiti psihologijske teorije i metode pri rješavanju individualnih i 
društvenih problema. Imat će razvijene istraživačke sposobnosti i znanja 
tako da mogu samostalno osmisliti i primijeniti nove ideje prilikom 
provedbe istraživanja. Primijenit će svoje znanje psihologijskih načela, 
kritičko promišljanje, vještine istraživanja, uviđanja i procjenjivanja na 
rješavanje osobnih, društvenih i organizacijskih problema, pri čemu će 
koristiti adekvatne napredne kvantitativne i kvalitativne analize (uz 
korištenje računalnih statističkih programa). Prepoznat će i uvažavati razlike 
među ljudima te učinkovito i osjetljivo voditi računa o interakciji s 
pojedincima različitih sposobnosti, podrijetla i svjetonazora unutar 
sociokulturnog konteksta. Primijenit će znanja i vještine kritičkog i 
kreativnog mišljenja za učinkovito rješavanje stručnih problema na 
primjerenoj etičkoj i profesionalnoj razini. Bit će osposobljeni za 
kompleksne psihološke procjene i primjenu adekvatnih psihologijskih 
mjernih instrumenata unutar različitih područja dijagnostike i prognostike. 
Imat će sposobnost profesionalno komunicirati s klijentima, drugim 
članovima stručnih ili interdisciplinarnih timova te će biti osposobljeni za 
nastavak znanstvenog i stručnog usavršavanja.  

Mogućnosti 
nastavka 
studija  

Kandidat bi se nakon završenog preddiplomskog studija mogao uključiti na 
studije socijalnog rada, sociologije,  pedagogije, edukacijske rehabilitacije, 
logopedije te na studij za izobrazbu učitelja.. Nakon završenog diplomskog 
studija kandidati bi se mogli uključiti na različite razine studija za dodatno 
stručno i znanstveno usavršavanje (različiti poslijediplomski i doktorski 
studiji) u zemlji i inozemstvu.  

Stručni ili 
akad. naziv ili 
stupanj koji se 
stječe 
završetkom 
stud.  

Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik/bachelor 
(B.A.) iz područja društvenih znanosti – smjer psihologija. 
Završetkom diplomskog studija stječe se stručni naziv magistar psihologije 
(M.A.). 
 

 


