
Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије новинарства 
Врста и ниво студија: Студије првог степена 
Назив предмета: Студије рода 
Наставник (Презиме, средње слово, име): доц. др Духачек А. Гордана 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета: Програм курса чини интердисциплинарни простор у коме се сусрећу кључна 
питања савремених теорија.рода. Курс полази од основних појмова и кратког историјског 
прегледа феминистичких а нагласак је на савременим мултидисциплинарним теоријама рода. 
Из обимне градје избор је прилагодјен студентима/кињама новинарства студија У оквиру 
савремених теорија рода биће предочене и развијене кључне теме савремених теорија рода, 
питања идентитета и разлика, као и теме репрезентације. Овиме ће се студенти/ киње увести у 
неке нове теорије субјективитета (нпр. постколонијалне теорије) и то имајући у виду пре свега 
проблеме политика идентитета и политика разлике, јер се у оквиру феминистичке политичке 
теорије постављају и укрштају наосетљивија питања идентитета и разлика која имају озбиљне 
политичке последице. Осим тога курс упућује на темељне претпоставке савремене лингвистике 
и феминситичких лингвистичких пракси које нуде анализу несексистичке употребе језика 
засноване на аргументима савремене психолингвистике, као и истраживања актуелних 
медијских репрезентација. 
Исход предмета: Могућност примене знања у ширим или мултидисциплинарним областима  
унутар образовно-научног поља студија. Студенткиње и студенти ће са овог курса понети 
знања о основним појмовима и аргументима једне политичке теорије која је паралелна 
маинстреам теорјиама али, стећи ће увид да и у оквиру оваквих теорија постоје спорови и да, 
према томе, изградња сопствених теоријских и практичко политичких опредељња јесте сложен 
процес. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појмовно одређење и проблеми с родом; Претпоставке феминизама: из 
историје феминистчких идеја ; Основни правци савремених теорија рода и класификација 
феминистичких теорија; Идентитети као политичка и аналитичка категорија; Разлике и 
проблем Другог ; Моћ, дискурс и субјективност; Постколонијални дискурс; Политике 
идентитета и политике разлика; Репрезентација и различитост; Политике репрезентације; 
Медијска репрезентација (жена); Несексистичка употреба језика; Јавна сфера и одговорност 
Литература: а) основна: Батлер, Џудит "Од пародије до политике" у Зенске студије бр. 1, 131-
137; Корнел, Друсила. 2003. “Род” у Генеро. број 2/3. 21-3; Харавеј, Дона. 2002 “Манифест за 
киборге” у Увод у феминистичке теорије слике, прир. Бранка Анђелковић. Београд: Центар за 
савремену уметност, 309-348; Савић, Свенка “Несексистичка употреба језика” Футура 
публикације стр. 3- 48; Кристева, Јулиа. 1981. Револуција поетског језика у Трећи програм 
бр.51 (89-137); б) допунска: Миливојевић, Сњежана. 2004. “Жене и медији: стратегије 
искључивања” у Генеро. посебно издање Тонг, Росемарие. 1989. Feminist Thought. A 
Comprehensive Introduction. London: Unwin Hyman; Левинас, Емануел. 1998. Међу нама – 
Мислити-на-другог. Сремски Карловци–Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића; Батлер, Џудит. Невоље са родом. Загреб: Женска инфотека, 2000. 
Бутлер, Јудитх. 2005. Undoing Gender; Spender, Dale. 1980. Man Made Language. London Boston: 
Routledge; Cameron, Deborah. 1985. Feminism and Linguistic Theory. London: MacMillan Press; 
Рајли, Дениз. 1992. Кратка историја неких преокупација у Батлер, Џ. и Скот, Џ. прир. 2006; 
Феминсткиње теоретизују полíтичко.  Београд: Центар за женске студије; Спивак, Гајатри 
Чакраворти. 2003. Критика постколонијалног ума. Београд: Београдски круг. 21-56; Савић, 
Свенка “Језик и пол. Истраживања у свету.” Женске студије број 1, стр. 197- 210. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања:2 Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе Предавања, анализа текста, дискусије, писање семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит 35 
практична настава  усмени испт 35 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 


