
Име и презиме  Бобан Томић 

Звање Ванредни професор 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним  или непуним радним временом и од када 

Висока школа за комуникације, Београд, 100% 

Висока пословна школа струковних студија „Проф. др 

Радомир Бојковић“ Крушевац, од 2020.год. 30% 

Ужа научна односно уметничка област Комуникологија, Друштво, Маркетинг и Медији 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или уметничка 

област  

Ужа научна, или 

стручна област 

Избор у звање 2017 
Висока школа за комуникације, 

Београд 

Комуникологија, 

Друштво, Маркетинг 

и Медији 

 

Докторат 2007 
Универзитет у Београду, 

Факултет политичких наука 
  

Магистратура 2002 
Универзитет у Београду, 

Филолошки факултет 
  

Диплома 1990 
Универзитет у Београду, 

Филолошки факултет 
  

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 

 

Ознака 

предмета 

Назив предмета Вид наставе Назив студијског програма Врста 

студија 

1.  19.OD0026 Односи с јавношћу Предавања 
Економија у ПИС - учењем на даљину 

ОСС 

2. 19.OE0017 Пословна етика Предавања 
Економија у ПИС - учењем на даљину 

ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  „Медији у школској клупи“, Висока школа за комуникације, Београд, 2019. 

2.  „Модели и пракса медијских удружења Србије“, „Култура полиса“, Број 31. Нови Сад 2016.  

3.  
„Медији или индустрија“, "CM: Communication management Quarterly: Часопис за управљање 

комуницирањем“. Број 28, година VIII, Београд, 2013. 

4.  
“Медијска стратегија већ застарела”, “Критика Стратегије за развој медија Републике Србије” “Данас” 

17.12.2014. Београд. 

5.  
„Медијска писменост као друштвена стратегија“ у публикацији  „Правни мониторинг медијске сцене у 

Србији“, Број 8, јун 2013. АНЕМ, Београд, 2013. 

6.  
“Деонтологија медија у европском огледалу”, учешће са излагањем на научном скупу “Наука и 

евроинтеграције”, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 22. – 24.05.2015. 

7.  
„Деонтолошки аспекти таблоидних наратива“, учешће са излагањем на мешународном научно-стручној 

конференцији „PR Days Mostariensis“, Свеучилиште у Мостару, Мостар, Босна и Херцеговина, 2018. 

8.  
“Одбрана новинарства”, “CM:Communication management Quarterly: Часопис за управљање 

комуницирањем“. Број 3, година II, Београд, 2007. 

9.  

“Етика медија између дерегулације и саморегулације”. Учешће са излагањем и рад са рецензијама на Првој 

научној интердисциплинарној конференцији “Култура и етика у медијима”, Кикинда 08. 12. 2014. ”Зборник 

радова са Прве научне интердисциплинарне конференције “Култура и етика у медијима”. Медијски 

истраживачки тим и Постпесимисти Кикинде. Кикинда 2014. 

10.  

“Медијске праксе, криминал и безбедност у граничном подручју слива реке Дрине”. Учешће са излагањем и 

рад у зборнику са рецензијама на научном скупу са међународним учешћем “Супротстављање савременим 

облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење”, Криминалистичко 

полицијска академија, Ханс Зајдел Фондација, Тара 26.- 28.05.2015. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима (број) Домаћи Међународни 



Усавршавања  

Други подаци које сматрате релевантним: 

1. „Увод у медије“, Чигоја штампа, Београд, 2012. 

2. „Оспособљавање за медијску потрошњу“, Поводом петнаесте годишњице библиотеке „Мултимедија“ 

издавачке куће Клио. „Данас“ 28.09.2012. Београд. 

3. “Детаљно и темељно о односима с јавношћу”, “CM:Communication management Quarterly: Часопис за 

управљање комуницирањем“. Број 4, година II, Београд, 2007. 

 

 


