
Студијски програм/студијски програми: Г, Д, ФТВК, Ф, ДЗМП, ТВР 

Врста и ниво студија: основне академске 

Назив предмета: УВОД У КОМУНИКАЦИЈЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Безданов Гостимир С. Светлана 

Статус предмета: обавезан/изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Формирање софистицираног приступа комуникацији међу људима у глобалном селу.  

Исход предмета  

Стечена знања о размени порука; разумевање комуникације међу људима; разликовање врста 

комуникације; освешћеност припадности масовној комуникацији; испровоцирана алтернативна 

тумачења значења у медијској продукцији и иницирање прихватања одговорности за ауторизовање 

„слика стварности“. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Dossier: Човек-са-улице. Шта је „писац“ хтео да каже? Комуникација: феномен, процес, елементи. 

Врсте комуникација: невербална-вербална; сазнајна-религиозна-уметничка; непосредна-посредна; 

интраперсонална-интерперсонална-групна-масовна. Масовна комуникација: појава, развој, природа, 

елементи процеса посредне размене. Медијско кодирање стварности. Облици манипулације: 

реклама, пропаганда, индоктринација, религиозна проповед, индустрија забаве и сна. Глобално 

село. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Успон(и) и пад(ови) „Велике Домаћице“. Оригинал, копије, интервенције и интерпретације (Ко се 

боји Мона Лизе?). Слике стварности уместо стварности. „Mc Guffin“. „Вештачка интелигенција“ 

(Steven Spielberg или... алтернативна тумачења значења бајки). Комуникација и систем селективних 

процеса. Ауторство, цензура и одговорност. „Рибари људских душа“.  
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Наменска селекција илустрација из press/audio/video/virtual clipping-а (усмерена на формирање 

критичког односа према комуникацијама). 

Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови (уживо и on-line). Стилске вежбе. Писани радови и јавни наступи у креативним 

радионицама: самостални (индивидуални и/или групни) рад студената уз менторство око 

дефинисања циља, избора облика и метода рада, селектовања илустрација и упућивања на изворе. 

Тимски рад у оквиру акционих истраживања.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

Присуство настави 10 усмени испит 30 

активност у току предавања 10   

писани радови 20   

креативне радионице 30   

 


