НОВИНАРСТВО
Медији данас имају велики значај у контексту информисања, образовања и забаве публике. Потреба за
образовањем новинара који ће разумети потребе савремене медијске праксе зато је од посебне важности
за свако модерно друштво. С обзиром на изазове са
којима се новинарство у савременом друштву свакодневно сусреће (таблоидизација, банализација, деградирање новинарске струке), постаје јасна потреба за
професионалним и образованим новинарима.

СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године
Академски назив: дипломирани новинар
Студијски програм за новинарство нуди иновативну
комбинацију теоријског знања и стручне праксе. Такав склоп предмета омогућава будућим дипломираним новинарима да изоштре критичку мисао и да
оправдају звање интелектуалца. Студенти се припремају за јавни наступ, упознају се са стандардима
и принципима новинарске струке. Кроз бројне практичне предмете студенти уче о специфичностима
сваког медија, припремају се за професију новинара.
Осим тога, пратећи трендове у развоју новинарства,
Департман кроз предмете попут Штампе и онлајн
жанрова и форми и Нових медија омогућава студентима да буду у кораку са временом и припрема их за
тржиште све популарнијег онлајн новинарства. Департман нуди и бројне изборне предмете са других
департмана, који омогућавају студентима да прошире своје знање из различитих области.

ПРАКСА И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
•
•
•

Пракса у Студентском дневном листу – онлајн портал који уређују студенти комуникологије и новинарства.
Пракса у бројним медијима и медијским организацијама са којима Факултет има потписан споразум
(Нишка телевизија, Зона плус, Медиа центар итд.).
Стручне трибине, екскурзије и округли столови (Током претходних година у оквиру стручних
екскурзија студенти су имали прилику да посете
редакције Јавног сервиса (РТС), Телевизије Б92,
Телевизије Прва, Новинске агенције Бета, Вечерњих новости, потом Интегрисану редакцију
листа „Блиц” и Удружење новинара Србије. На
трибинама које су организоване на факултету
гостовали су угледни новинари Драган Бујошевић, Љиљана Смајловић, Манојло Вукотић, Бранка Оташевић, Петар Гајић, Бранко Веселиновић и
други. Департман за комуникологију и новинарство био је домаћин и отвореног заседања Комисије Савета за штампу).

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И СТИПЕНДИЈЕ
Из могућности добијања Еразмус+ стипендије
произлази да студенти један семестар или школску годину проведу на неком иностраном универзитету и да им ти испити буду признати.

ШТА ПОСЛЕ?
Поред прилике да се упознају са радом редакција
које покривају национални ниво извештавања,
захваљујући наведеним активностима, студентима се пружа могућност за успостављање контаката који неретко отварају могућност запослења.
Осим тога, на Филозофском факултету постоје
мастер и докторске студије за оне који желе да
наставе образовање.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Тест знања из српског језика полаже се у писаној
форми и траје 120 минута. Максимални број поена је

