
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије новинарства 
Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 
Назив предмета: Онлајн новинарство 
Наставник (презиме, средње слово, име): Домазет Даничић C. Сања 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета Експлозија информативних сајтова на интернету свакодневно мења новинарство. Интернет као 
стредство 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 непревазиђен мултимедијални  
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 Севереној Америци, све више изучавају у оквиру посебних курсева „Онлајн 
новинарства“. Овај предмет се предаје на Факултету политичких наука већ четврту говину, студенти који су га 
похађали су током овог веременском периода , уз помоћ Амбасаде САД, поставили оригинални онлајн новинарски 
лист,www.zurnalist.com, боравили на усавршавањима у специјалним новинарским школама у Нишу и 
Америци.Најбољи текстови са „Журналиста“ преводе се на енглески и шаљу у Вашингтон као пример доброг онлајн 
извештавања.  
Исход предмета  Увођење „онлајн новинарства“ у програм Факултета политичких наука представља корак с 
временом у новинарском образовању, али одражава и све већу потребу студената да се упознају и савладају технике 
рада на медију који пружа све и више и више могућности за хонорарни рад и стално запослење на положајима 
новинара, уредника или дописника  интернет сајтова широм света. Студенти би током похађања курса требало да 
буду упознати са теоријским и практичним светом интернет новинарства, с основним и специфичним техникама 
новинског извештавања, интернет продукције, етичких и других проблема с којима се „онлајн“ новинарство суочава. 
 
Садржај предмета Теоријска настава У оквиру овог предмета, студенти ће детаљно проучити извештавање у онлајн 
медијима, посао онлајн новинара, помоћне изворе и базе података на Вебу, стилове писања у онлајн медијима, баш 
као што ће сазнати све о уређивачким послу у онлајн новинарству,основном изгледу онлајн страница,стандардима, 
законима и етичким питањима са којима се новинар овог новог медија неминовно сусреће. Такође, на овом предмету 
студенти проучавају и слободу говора на Интернету, Интернет сервис провајдере и садржаје едиторијала, приватност 
на онлајну, као и слободу информисања и регулисање ауторских права по онлајн стандардима.  
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад У оквиру практичне наставе 
студенти пишу семинарски рад и десет до петнаест текстова за онлајн новине «Журналист», што им доноси део 
бодова потребних да би изашли на испит. Практичан рад сваког студента лако је проверљив. Довољно је изаћи на сајт 
«Журналиста» и одмах ће се лако уочити активности сваког појединачног студента. У оквиру семинарских радова, 
студенти анализирају по једне онлајн новине по избору, како садржински, тако и аналитички и критички.  
 
Литература Ричард Крејг, „Онлајн новинарство“(Извештавање, уређивање и писање за нови медиј), Сlio, 2010. 
Број часова активне наставе 6 Остали часови 

 Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и заједничко уређивање онлајн новина „Журналист“ 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава 20 усмени испт 40 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   

 
 


