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Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Курс се заснива на приступима критичких теорија друштва које повезују теорије културе и 

рода и водеће теоријске приступе и методе у анализи комуникације и  медија са посебним фокусом на 

иновативну истраживачку праксу у овим областима  од друге половине XX века до данас. Укључене су  

најутицајније  традиције  (марксистичке,пост/структуралистичке, феминистичке) као и  дебате између  

конвенционалне  (mainstream) комуникологије и критичких студија које се односе на све области  

савремених студија куклтуре,  комуникција, медија и рода. Циљ предмета је да предочи различите теоријско- 

истраживачке  приступе,  укаже на  могућности, предности и органичења примене одговарајућих  

квалитативних или квантитативних метода унутар  њих и на тај начин допринесе истраживачком раду 

студената/киња. 

Исход предмета  Након завршетка курса студенти/киње ће бити способни да: идентификују различите  

теоријске приступе у анализи  комуникације, медија, културних парадигми и родне не/равноправности; 

самостално анализирају одлике  медијске стварности  и примене одговарајуће поступке текстуалне анализе 

на медијске садржаје и појаве културе, одаберу, образложе и самостално израде аналитички инструментариј 

за анализу културних парадигми,  медијских институција, садржаја или публике;  критички  анализирају 

теоријске и методолошке приступе савременој истраживачкој  пракси  у области, комуникације, студија 

медија, теорија културе и студија рода.  

Садржај предмета Теоријска настава Курс  омогућава студентима/кињама да упознају   водеће  теоријске 

приступе истраживању медија (процесна и семиолошка школа, mainstream комуникологија и критичке 

студије) и  најзначајније квалитативне и квантитативне методе  (компаративна анализа, теорија поља, 

анализа садржаја, дискурзивна анализа, етнографска истраживања,  дубински интервју,  анкетна 

истраживања и семантичке анкете, мрежна анализа и анализа великих података  (big data)).  Из области 

теорија културе и студија рода обрађиваће се и Франкфуртска школа, пост/структурализам, дијалошка 

теорија (Бахтин), постмарксизам и психоанализа у антропологији (Таусиг), онтолошки обрт у антропологији 

(Стратерн), етика феминистичких истраживања: појмови објективности и искуства (Хардинг, Хартсок). 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Настава је организована кроз истраживачке радионице у којима се раправља о кључним приступима и 

њиховој примени у теоријама културе, студијама медија и комуникација, кaо и студијама рода. 
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Број часова  активне наставе предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе Интерактивна настава, предавања и радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 


