
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије новинарства 
Врста и ниво студија: Студије првог степена 
Назив предмета: ФОТО-ЖУРНАЛИЗАМ 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Стојковић В. Бранимир (предавања), 
наставник вештина Матић В. Горанка (вежбе и дон) 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета Студенти ће стећи основна знања из историје фото-журнализма. Да би 
приступили практичном раду пре тога ће стећи информације о разлици употребе фотографије у 
дневним новинама и магазинским издањима.Током семестра биће организоване посете једној 
од фото агенција, фото одељењу једне дневне и једне недељне новине.Практична настава се 
састоји од упознавања рада са фотоапаратом, фотографисање зависно од теме (упознавање са 
жанровима у фото-журнализму: фотографија за интервју, репортажна фотографија, фото вест, 
фото илустрација, папарацо вест…)На крају ће се сваки студент окушати у  два задатка : 
интервју и фото вест или фото илустрација. Циљ курса је да се студенти упознају са знаћајем 
фотографије у штампи и стекну основно практично искуство са дигиталном  технологијом  од 
фотографије до припреме за штампу. 
Исход предмета  
Знање: Студенти ће знати шта је добра а шта лоша фотографија у новинама. Вештине: 
Овладаће основним техником фотографисања и копјутерском обрадом фотографије. 
Компетенције: Биће у стању да  обаве и фотографски задатак  у случају изостанка фото 
репортера. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Историја  фото-журнализма уз пројекцију; Приказивање филма  о Магнуму, 
култној фото-агенцији и осталим фото-агенцијама; Анализа употребе фотографије у дневним  
новинама и магазинима; Посета фото одељењу дневне новине; Рад са фотоапаратом, 
кадрирање при сликању портрета, анализа урадјеног; Излазак у екстеријер са апаратом и 
сликање на одредјену тему; Гостовање једног  домачег фото репортера по у договору са 
студенатима; Доношење фотографија на задате теме и анализа; Довгор  око испитних 
задатака;Посета фото агенцији; Посета фото одељењу недељње новине; Примање првих радова 
за испит и анализа у случају да се треба поправити;  
Примање радова , пројекција и раговор о њима 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
 
Литература: 1.150 година српске фотографије (20 страна) 2.Photo journalism The professionals’ 
approach, Kenneth Kobre, 2000.g 3.Odabrani video i digitalni materijal 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 1 
 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе:1 Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, практичан рад, индивидуалне консултације 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 65 усмени испт 25 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 


