
Студијски програм : Струковни пословни информатичар 

Назив предмета: Друштвене мреже и интернет 

Наставник: Др Предраг Пртљага 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписан семестар  

Циљ предмета 

Студенти се оспособљавају да користе онлајн изворе информација, да тако добијене информације артикулишу и 

практично примене у свом раду. Студенти се  оспособљавају да врше дистрибуцију новодобијених информација 

путем рачунарских, друштвених мрежа. Студенти познају, разумеју и активно примењују ИКТ у свом раду. 

Коришћењем интернет извора студенти примењују савремене методе и уређаје у реализацију својих пословних 

активности. 

Исход предмета  

По завршетку курса, студенти користе ИКТ као извор релевантних информација; имају развијен критички однос у 

погледу квалитета, поузданости и употребљивости информација, познају етичке и законске обавезе, као и личне 

одговорности у комуникацији и коришћењу дигиталних извора, креирају различите мултимедијалне садржаје за 

реализацију пословних активности, иновирајући их кроз примену интернета и друштвених мрежа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Информатика. Информатика и глобализација. Интернет ера. Интернет терминологија, комуникација, контекст, 

медији, партиципација, интеграције. Презентације на друштвеним мрежама. Креирање стратегије наступа на 

друштвеним мрежама. Типови постова/објава. Рангирање постова. 

 

Практична настава  

Студенти коришћењем савремених комуникационих уређаја и интернет ресурса планирају и реализују активности у 

реалним условима. Кроз вежбе студенти користе ове уређаје као пословни алат. Као реакцију на примену 

прикупљених информација и њихову примену студенти уобличавају прилоге који се  јавно презентују путем 

портала и друштвених мрежа. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Истраживачка метода, радионичарски рад у мањим групама, студентске презентаације и други интерактивни и 

кооперативни облици и методе рада. Практичан рад у рачунарској учионици. Израда прилога за портал и/или 

израда семинарског рада и презентације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

домаћи задаци  усмени испит 30 

колоквијум-и 30   

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, 

презентација пројекта, семинари итд. 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


