
Студијски програм: Основне академске студије новинарства 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Реторика 
Наставник (презиме, средње слово, име): Станојевић Ж. Добривоје 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Курс обезбеђује студентима општи увид у историју и теорију реторике, генезу и класификацију 
говорништва. Посебна пажња се посвећује култури говора на медијима, етапама говора, повезаности са 
психологијом, етиком, филозофијом, естетиком и сродним областима. 
Такође се говори о политичкој реторици и комуникацији. У складу са тим циљеви курса су да студенти 
прошире знања из области акцентологије и дикције, да се упознају са различитимобластима изражавања, 
елементима модерне еристике како би успешније наступали на медијима и као јавни говорници.  

Исход предмета  
Стицање неопходних знања и вештина из области реторике. Уочавање разлика и сродности између 
различизих реторичких облика и околности у којима се они примењују. Указивање на разлике између 
традиционалних и модерних приступа. Повезивање са граматиком, психологијом, науком о књижевности, 
политикологијом, педагогијом, андрагогијом... Оспособљавање студената за самосталну припрему и 
држање говора. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Говорништво преисторијског периода; Грчко говорништво; Римско говорништво; 
Хришћанско говорништво; Савремено говорништво; Подела говорништва; Култура говора (савремена 
акцентуација), елементи дикције, реченички акценат; Говор , морал и психа; Етапе говора; Еристика и 
ненасилна реторика; Говор тела; Реторика досетке; 
Анализа радова 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Писање говора, вежбање јавног наступа, елиминисање треме, реторичке анализе актуелних медијских 
садржаја. 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици 
наставе: 
 

Студијски 
истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, практичан рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава 20 усмени испит 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
 
 


