
 

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA 

Kod i naziv kolegija 53538; PSIHKOM Psihologija komuniciranja 

Nastavnik/nastavnica  
Suradnik/suradnica 

Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randid (nositeljica) 
Dr. sc. Marlena Plavšid, viša asistentica 

Studijski programi 

1. Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 
književnost; smjer: nastavnički 

2. Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Povijest 
3. Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i 

književnost 
4. Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 

književnost; smjerovi: nastavnički i opdi 
5. Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Povijest 
6. Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i 

književnost 
7. Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik i 

rimska književnost 
8. Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 

književnost; smjer: nastavnički i znanstveni 
9. Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest 
10. Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 

književnost; smjer: nastavnički 
11. Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest 
12. Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i 

književnost; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski 
13. Preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija 
14. Preddiplomski sveučilišni studij Klasična harmonika 
15. Preddiplomski sveučilišni studij Klavir 
16. Preddiplomski sveučilišni studij Solo pjevanje 
17. Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija 
18. Diplomski sveučilišni studij Klasična harmonika 

Vrsta kolegija Izborni 
Razina 
kolegija 

Preddiplomski 
Diplomski 

Semestar Ljetni 
Godina 
studija 

III. IV. I. II. 

Mjesto izvođenja 
dvorana (Ronjgova ili 
Preradovideva) 

Jezik 
izvođenja 
(drugi jezici) 

hrvatski (talijanski, 
engleski) 

Broj ECTS bodova 3 
Broj sati u 
semestru 

15P – 15V – 0S 

Preduvjeti za upis i za 
svladavanje 

Ne postoje preduvjeti za upis ovog kolegija 

Korelativnost Svi kolegiji iz psihologije  

Cilj kolegija  Razvijati komunikacijske kompetencije 

http://www.unipu.hr/index.php?id=nealaambrosirandic&L=1%25
http://www.unipu.hr/index.php?id=1001


Ishodi učenja 
1. analizirati  komunikacijske poruke 
2. razlikovati oblike i elemente verbalne i neverbalne komunikacije 
3. prepoznavati smetnje u komunikaciji 

Sadržaj kolegija 

1. jezik i komunikacija  
2. verbalna komunikacija 
3. smetnje u komunikaciji  
4. konstruktivno rješavanje sukoba 
5. nenasilna komunikacija 
6. neverbalna komunikacija 

Planirane aktivnosti, 
metode učenja i 
poučavanja i načini 
vrednovanja 

Obveze Ishodi Sati ECTS 
Maksimalni 
udio u 
ocjeni (%) 

pohađanje predavanja i 
vježbi 

1. – 3. 19,4 0,7 0 % 

domada zadada 1. – 3.  22,6 0,8 70 % 

samostalni zadaci 1. – 3. 14 0,5 0 % 

pismeni ispit 1. – 3. 28 1 30 % 

Ukupno 84 3 100 % 

Domada zadada sastoji se od deset pitanja. Ukupno je mogude stedi od 0 
do 70 % udjela u konačnoj ocjeni.  
Udio pojedinog odgovora u ukupnoj ocjeni kolegija je sljededi: 

 7 % ako je odgovor u potpunosti ili vedim dijelom točan 
 3,5 % ako je odgovor polovično točan 
 0 % ako odgovora nema ili ako je u potpunosti ili vedim dijelom 

netočan. 
Ako odgovora nema ili nisu  predani do predviđenog roka, gubi se pravo 
na kolegij u toj akademskoj godini. Ostvareni postoci ne mogu se 
mijenjati, npr. ponovljenim pisanjem odgovora. Oni su konačni i 
sudjeluju u ukupnoj ocjeni. 
 
Obavljanje samostalnih zadataka je obvezno, ali se ne ocjenjuje. Ako nisu 
predani, gubi se pravo na kolegij u toj akademskoj godini. Ako zadaci 
nisu napravljeni prema uputama, student/ studentica ih treba doraditi 
do roka koji de biti naznačen. Ako ih ne doradi do tog roka, gubi 5% od 
ukupne ocjene, a ako ih doradi djelomično gubi 2,5%. 
 
Pismeni ispit sastoji se od 30 pitanja različitog tipa (višestruki izbor i 
tvrdnje koje treba dopuniti). Udio pojedinog odgovora u ukupnoj ocjeni 
kolegija je sljededi: 

• 1 % ako je odgovor točan 
• 0,5 % ako je odgovor polovično točan 
• 0 % ako odgovora nema ili ako je netočan  

Ako je manje od 50 % točnih odgovora u ispitu, ispit nije položen. No i 50 
% točnih odgovora nije garancija pozitivne ocjene iz kolegija jer se 
ukupna ocjena dobiva zbrajanjem svih postotaka. 

Studentske obveze 

Da položi kolegij, student/studentica mora:  
1. Pohađati minimalno 70% nastave. Na nastavi je potrebno aktivno 
sudjelovati u predviđenim aktivnostima (vježbe, radionice). Tolerira se 
30% izostanaka i njih nije potrebno opravdati.  



2. Napisati i predati domade zadade do rokova koji se određuju tijekom 
semestra.  
3. Izraditi samostalne zadatke i predati do rokova koji se određuju 
tijekom semestra.  
4. Položiti pismeni ispit koji obuhvada gradivo cijelog kolegija.  

Rokovi ispita i kolokvija 
Daju se na početku akademske godine, objavljuju se na mrežnim 
stranicama Sveučilišta i u ISVU 

Ostale važne činjenice 
vezane uz kolegij 

Prezentacije s predavanja objavljuju se na e-učenju 
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