
 
Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Медији и комуникације 

Наставници: др Желимир Кешетовић, редовни професор; Маринко Радић, наставник ван 

радног односа 

Статус предмета: изборни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:- 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студенти стекну знања из области комуникологије са посебним освртом на 

масовне медије и развију критичко разумевање функционисања медија у демократским 

друштвима, као и социјалне димензије глобализације медија и сектора комуникације. Они 

такође усвајају и кључне појмове популарне културе и разумевају улогу медија у обликовању 

(перцепцији)-стварању друштвено значајних питања уопште и оних везаних за безбедност 

посебно.  

Студенти треба да уоче важност и комплексност односа медија и безбедносних феномeна 

(насиља, криминала, тероризма, рата и ванредних ситуација), овладају основним категоријама 

везаним за овај однос и да разумеју: а) како медији представљају различите безбедносне 

проблеме/феномене, и која су последице тог и таквог приказивања; б) каква је улога медија у 

јавном дефинисању и конституисању безбедности (однос реалног стања безбедности и 

медијског приказа безбедносних феномена) ; ц) везу између медијских садржаја и њихових 

утицаја на (не)безбедност Студенти такође треба да науче да критички »читају« медијске 

садржаје и разумеју њихове безбедносне импликације и тако постану интелектуални носиоци 

критичке медијске педагогије 

Исход предмета  

студенти имају основна знања о комуникацији и масовним медијима, њиховом месту, улози и 

функцијама у социјалној конструкцији реалности, а посебно када је реч о безбедности, у првом 

реду насиљу, тероризму, криминалу и ванредним/кризним ситуацијама. У том смислу су у 

стању да професионално и одговорно комуницирају са јавношћу, односно медијима у вези тема 

из области безбедности   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студенти се упознају са основним појмовима из области комуникологије (медији, појам и 

елементи  комуникација, начинима комуникације, социјалном историјом медија, изградњом 

јавног мњења) као и теоријским концептима који се односе на везу медија и најзначајнијих 

безбедносних феномена.  

 

Практична настава  

Посета редакцији електронског и/или штампаног медија. Симулација конференције за 

штампу 
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2. Илић, А. (2019). Медији, криминалитет и судови, Београд:Факултет 

безбедности/Службени гласник  

3. Boyle, K. (2005), Media and violence : gendering the debates, London:Sage Publications. 

4. Grimes, T., Anderson, J. A. and Bergen L.(2008). Media violence and aggression : science 

and ideology, Los Angeles [etc.] : Sage Publications. 

5. Кешетовић, Ж. (2000), Односи полиције са јавношћу, Београд/Земун:Виша школа 

унутрашњих послова 

6. Радојковић, М. (1988), Тероризам и средства комуникација, Горњи Милановац:Дечје 

новине. 

7. Бригс, А. и Кобли, П. (приређивачи) (2005), Увод у студије медија, Београд:Clio. 

Број часова  активне 

наставе: 4/60 

Теоријска настава: 

3/45 
Практична настава: 

1/15 

Методе извођења наставе 



 предавања 

 вежбе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит Поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 2х25 ..........  

семинар-и    

 




