
Назив предмета: Међукултурно комуницирање, европска медијска политика и регулатива 

Наставник (презиме, средње слово, име):  Стојковић В. Бранимир, Вељановски M. Раде  

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 
Циљ предмета: Да студенти овладају теоријским знањима о међукултурном комуницирању будући да је реч о 

научној дисциплини која је била првобитно прагматички усмерена. Њена доминантно колонијална предисторија 

касније је доведена у питање - радикално критикована и прерађена приступима који су еманципаторски усмерени. 

Полазници курса треба да овладају читавим тим теоријским репертоаром како би разумели међукултурно 

комуницирање у свету који се глокализује. Циљ предмета је, такође, да студентима омогући стицање знања из 

медијске политике која је у Европи почела да настаје после Другог светског рата, а последње две деценије увелико 

конституисана као заједнички поглед држава Европске уније и Савета Европе о медијима. Искуство и стандарди 

Европе одређују и реулаторни оквир који је основ за национална медијска законодавства и за компарирање 

демократских домета медијских система у региону и шире.   

Исход предмета: Познавање  теорија међукултурног комуницирања, европске медијске политике и регулативе 

омогућиће студентима докторских студија да бирају тезе доктората из ових области, а да потом буду  академски 

компетентни учесници истраживачких тимова у области међукултурног комуницирања и медијске поитике. 

Исходиште треба да буде и оспособљавање будућих стручњака који ће се бавити медијском политиком, стратешким 

документима, законима и другим прописима и тако допринети осавремењавању медијског система Србије.  
Садржај предмета:  Теоријски приступи међукултурном  комуницирању и европсој медијсој политици; Просторна и 

временска димензија међукултурног комуницирања; Културни шок и адаптација на страну културу; Идентитетски 

приступ међукултурном комуницирању; Организациони оквир међукултурног комуницирања; Масмедији, 

глобализација и међукултурно комуницирање; Дијаспоре и међукултурно комуницирање.  Теоријске и политичке 

основае настанка медијске политике Европе, узроци, циљеви и пожељна исходишта. Садржај обухвата и анализу 

великог броја докумената регулаторног оквира Европе о темама, као што су: слободан проток информација као 

људско право; оснивање медија, трансопарентност власништва и концентрација; медијски плурализам; 

функционисање регулаторних тела; функције јавног медијског сервиса; заштита људских права у јавној сфери: лична 

права, права деце, права носилаца јавних функција,  права мањина, забрана говора мржње; ново поимање медија; 

дигитализација и демократизација масовног комуницирања; нови медији или медији на новим платформама...   
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Број часова активне наставе Предавања: 4 Студијски 

истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе Предавања, анализа текстова и докумената са стуентима, есеји студената. 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
 


