
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије новинарства 
Врста и ниво студија: Студије првог степена 
Назив предмета: Истраживачко новинарство – On Line  
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф др Тодоровић В. Неда (предавања), 
наставник вештина Домазет Даничић С. Сања (вежбе и дон) 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:7 
Услов: 
Циљ предмета: Експлозија информативних сајтова на интернету свакодневно мења 
новинарство. Интернет као средство информисања спаја оно најбоље у штампи, на радију и 
телевизији: може бити брз као радио, сликовит као телевизија, постојан и аналитичан као 
штампа. Укратко, интернет је до сада непревазидјен мултиимедијални информативни медиј – 
најбољи интернет сајтови садрже текстове, фото, аудио и видео записе, зачињене складним 
графичким дизајном. Интернет извештавање и продукција захтевају специфична знања и 
способности која се у новинарским школама, пре свега у Северној Америци, све више 
изучавају у оквиру посебних курсева “Онлајн новинарства”. Најбољи могући “природни” 
амбијент за предавање “онлајн новинарства” је преко интернета, у формату виртуелног курса. 
Овај курс је тако и замишљен, а интеракција студената с предавачем ће бити у потпуности 
остварена преко интернета. 
Исход предмета: Уводјење “онлајн новинарства” у програм Факултета политичких наука 
представља корак с временом у новинарском образовању али и одражава све већу потребу 
студената да се упознају и савладају технике рада на медију који пружа све више могућности 
за хонорарни рад и стално запослење на положајима новинара, уредника или дописника 
интернет сајтова широм света. Студенти би током похадјања курса требало да буду упознати с 
комуниколошким окружењем интернет новинарства, основним и специфичним техникама 
новинарског извештавања, интернет продукције, етичких и других проблема с којима се 
“онлајн новинарство” суочава.. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Интернет – појам и историја. Интернет као медиј. Специфичности онлајн 
новинарства. Интернет као средство новинарског истраживања. Извештавање за онлајн медије. 
Писање за онлајн медије. Писање за онлајн медије ИИ – Вежба. Продукција за онлајн 
информативни сајт. Етика у онлајн новинарству. Сајтови невладиних организација као 
конкуренција информативним кућама – гост Јан Оберг, Транснатионал Фоундатион фор Пеаце 
анд Футуре Ресеарцх, Лунд, Шведска. Експлозија блогова. Интернет ратови. Критички поглед 
на садржај интернет сајтова. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература: а) основна: De Wolk, R. (2001) INTRODUCTION TO ONLINE JOURNALISM: 
Publishing News and Information, USA: Allyn and Bacon; Hall, J. (2001) ONLINE JOURNALISM 
London: Pluto Press.  б) допунска: Gunter, B. (2003) News and the Net USA: Lawrence Earlbaum 
Associates, Publishers; Ward, M. (2002) Journalism Online Oxford: Focal Press Reporters without 
Borders (2006): Handbook for Bloggers and Cyber Dissidents; Kevin Kawamoto (2006) : Digital 
Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања:1 
 

Вежбе:3 Други облици наставе: 1 Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе и практичан рад преко интернета 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
 
 


