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Циљ предмета: 
Циљ предмета је разумевање улоге различитих облика људске комуникације у социјалној конструкцији стварности, нарочито 
улоге медија у том процесу и утицају медијске слике различитих безбедносних појава на њихово разумевање од стране 
најшире јавности.  
Исход предмета:  
Сагледавање и схватање улоге људске комуникације у социјалној конструкцији стварности уопште и у области 
безбедности посебно. Разумевање улоге медија у социјалној конструкцији различитих безбедносних појава а нарочито 
криминалитета кроз анализу механизама која медији користе у ту сврху. Стицање способности препознавања 
претеривања и/или погрешних представа у медијском извештавању као и преплитања различитих интереса у том 
извештавању (политичких, економских...) који обликују јавну слику безбедносних појава. Развијање критичког 
мишљења у вези са медијским извештавањем што је значајно у процесу демистификације безбедносних проблема 
посебно криминалитета како би се адекватно и потпуно разумели ти феномени као и улога различитих друштвених 
чинилаца. Сва та сазнања ће бити од користи у разумевању механизама супростављања тим негативним појавама као и 
у контексту стварања и подизања безбедносне културе.      
Садржај предмета: 
Улога различитих врста комуникације у социјалној конструкцији стварности; извори сазнања о различитим безбедносним 
појавама посебно криминалитету; улога медија у социјалној конструкцији криминалитета; утицај медијске конструкције на 
разумевање безбедносних проблема посебно криминалитета; вести као облик медијске конструкције криминалитета; улога медија 
у настанку моралне панике у вези са различитим безбедносним појавама;  социјална функција моралне панике; морална паника и 
органи формалне социјалне контроле (полиција и правосудни органи); улога дискурса у настанку моралне панике; друштво ризика 
и морална паника; улога медија у процесу појачавања девијације и криминалитета; медији и насилнички криминалитет; медији и 
тероризам; медији и организовани криминалитет; медијска слика правосуђа; утицај медијског извештавања на рад правосуђа 
нарочито судова; повреда претпоставке невиности од стране медија; медијска суђења; улога медија у превенцији различитих 
безбедносних проблема; утицај медија на стварање и подизање безбедносне културе; 
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Предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Настава ће бити реализована кроз предавања, панел дискусије, расправе, консултације, 
есеје и семинарски рад.  
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Знање ће се проверавати кроз перманентно праћење рада студената и вредновање њиховог доприноса у дискусијама, 
кроз оцену есеја и семинарског рада и кроз оцену на усменом испиту. 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испит  
Семинари 80   
Укупно: 100   
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