Студијски програм: Мастер академске студије форензике
Назив предмета: Комуникологија
ОФ-04
Наставник: Јелена Клеут
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са социјално-историјским условима настанка и развоја
комуникологије, стицање општег увида у основне комуниколошке појмове који се односе
претпоставке комуницирања, као и оспособљавање студената за успешно саопштавање
форензичких налаза.
Исход предмета
Након успешног завршетка овог курса студент је у стању да:
1. Примењује основне комуниколошке појмове у контексту форензике;
2. Разликује специфичности усменог и писаног, вербалног и невербалног комуницирања у
саопштавању вештачења у судском поступку.
3. Разликује језички регистар вештачења од осталих језичких регистара.
4. Компетентно усмено и писмено саопштава форензичке налазе у различитим
комуникационим ситуацијама.
5. Прилагоди представљање информација из различитих извора према циљевима излагања и
публици.
6. Демонстрира разумевање етичких норми у комуницирању.
Садржај предмета
Теоријска настава
Социјално-историјски услови настанка и развоја комуникологије. Основни комуниколошки
појмови (информација, порука, код, симболски систем). Теорије комуницирања. Комуникациони
чин и комуникациона ситуација. Облици комуникационе праксе (усмено и писано, вербално и
невербално комуницирање, интерперсонално и масовно комуницирање). Аргументовање и
представљање аргумената. Етика и комуницирање.
Практична настава
Анализа одабраних извештаја, различитих врста симбола и симболских система, као и различитих
врста порука. Анализа форми саопштења судскомедицинског вештачења. Припрема усмених и
писаних саопштења.
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Број часова активне наставе 5(75) Теоријска настава: 3 (45) Практична настава: 2 (30)
Методе извођења наставе
Теoријска настава – предавања.
Практични настава – групна анализа извештаја, вежбе усменог и писаног комуницирања
Оцена знања (максимални број поена 100)
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