Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Жена у медијском дискурсу
Наставник или наставници: Валић Недељковић Дубравка
Статус предмета: И
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са особеностима статуса жене у медијском дискурсу различитиг типа у контексту теме и у
контексту медија.
Исход предмета
Разумевање начина креирања различитих медијских дисурса у чијем фокусу је жена у односу на контекст
теме.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Теоријски оквир критичке анализе медијског дискурса.
2. Технике и методе анализе медијског дискурса.
Практична настава
1. Дискурсне стратегије медија у дискриминацији жена у јавној сфери
2. Компаративна анализа програмских шема јавних сервиса и комерцијалних емитера са фокусом на
присутност/одсутност родне
перспективе
3. Сексуализаија медијског дискурса
4. Видљивост жене политичарке у медијима
5. Насиље над женама у медијском дискурсу
6. Магазини за жене – промоција стила живота у контексту конзумеризма
7. Анализа дискурса из родне перспективе интервјуа емитованог на телевизији са становишта
интервјуера/ке и интервјуисане особе
Препоручена литература
1. Batchelor, Suzan, "Prove me the bam!" Victimization and agency in the lives of young women who commit
violent offences. Probation Journal London : Sage 2005
2. Beale, Alison From "Sophie/s choice" to consumer choice: framing gender in cultural policy. Media, culture and
society. London : Sage 1999
3. Carter, Chintia Gender News? Journalism London : Sage 2005
4. Franklin Sarah, Celia Lury and Jackie Stacey Feminisam and cultural studies: pasts, presents, futures. Media,
culture and society London : Sage 1991
5. Dustin, Harp Newspaper/s transition from women/s to style pages. Journalism London : Sage 2006
6. Ross, Karen Women and man as sources in local news narratives. Journalism London : Sage 2007
7. Hilmes, Michele Front line family: Women/s culture/ comes to the BBC. Media, culture and society London :
Sage 2007
8. Валић Недељковић, Дубравка (ур.) Кандидаткиње, мониторинг присуства жена кандидаткиња у
медијима током предизборне кампање за локалне и покрајинске изборе у 2008. Књига 3. Нови Сад :
Новосадска новинарска школау сарадњи са Заводом за равноправност полова 2008
Број часова активне наставе
Предавања
3

Вежбе

ДОН

Студијски истраживачки рад
4

Остали часови

Методе извођења наставе
Интерактивна настава и истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

поена

семинар-и

70

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена
30

