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I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1.  Датум и орган који је именовао Комисију: 

 

Комисију је именовало Наставно-научно веће Филолошког факултета на електронској 

седници од 21. децембра  2020. године. 

 

2.  Састав Комисије: 

 

 

Проф. др Марина Јовић Ђаловић, ванредни професор, Филолошки факултет – Београд  

Ужа научна област: Јапанологија 

Датум избора у звање: 2016. 

 

Проф. др Данијела Костадиновић, редовни професор, Учитељски факултет - Београд  

Ужа научна област: Право, Образовање 

Датум избора у звање: 2012. године 

 

 

Проф. др Сања Домазет, ванредни  професор, Факултет политичких наука - Београд  

Ужа научна област: Новинарство и комуникологија 

Датум избора у звање: 2019. године 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

Име, име једног родитеља, презиме                Наталија, Душан, Синановић 

Датум и место рођења 09. 12. 1962. Београд 

Наслов мастер тезе Реформа високог образовања на ТВ програмима 

Радио-телевизије Србије 

Датум и место одбране мастер тезе                  02. 06. 2010, ФПН у Београду 

Научна област из које је стечено 

академско звање мастера 

Мастер новинар 

 

 

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

Друштвени медији и реформа високог образовања у Јапану и Србији 

 



 

 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

VII ЗАКЉУЧЦИ, ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Докторска дисертација Наталије Синановић је обима 172 стране и има   6 поглавља: 

 

1. Увод, поред општег прегледа рада,  има следећа потпоглавља:  

2. Улога медија у савременом друштву (стр. 5-17)  

3. Улога медија у савременом друштву јапанске теорије учења (стр. 18-67) 

4. Медији о високом образовању у Србији (стр. 68-83) 

5. Медији о високом образовању у Јапану (стр. 84-92) 

6. Упоредна анализа (стр. 93-107) 

 

V  ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 

У уводном поглављу кандидат представља предмет свог истраживања заснованог на 

реформама високог образовања  у Јапану и Србији и  на обавештавању друштвених 

медија о најважнијим збивањима током  тих реформи. У уводу су наведени и научни и 

друштвени циљ истраживања, извори података, структура и методологија рада. 

 У другом поглављу кандидат Наталија Синановић објашњава како већина  

информација на друштвеним медијима подстиче дискусије, давање повратних 

информација, гласање, остављање коментара, и дељење информација између свих 

заинтересованих страна. То је више двострана комуникација него једнострана коју 

имамо у случају традиционалних медија као што је телевизија. 

У трећем поглављу, Улога медија у савременом друштву јапанске теорије учења, 

кандидат  пише о образовном систему Јапана који представља први пример 

трансмисионог механизма путем кога се нова научна и технолошка сазнања шире и 

тако обезбеђују успешну, брзу и свеобухватну модернизацију привреде, друштва и 

културе једне земље. 

 Четврто поглавље докторске дисертације Наталије Синановић, Медији о високом 

образовању у Србији,  нам говори о информацијама пласираним преко РТС-а. 

Информтивни програм РТС-а (кроз Јутарњи Дневник, Дневник 1, Дневник 2, Дневник 

3, емисије Вести, и „У свету“) редовно је пратио све најбитније теме и дешавања од 

увођења Закона о високом образовању 2005. године и спровођењу принципа Болоњске 

декларације, а посебно од маја 2007. године када је Србија оцењена четворком за оно 

што је урадила на спровођењу реформе, па до августа 2012. године када се 

Универзитет у Београду нашао на Шангајској листи међу један и по одсто најбољих 

светских универзитета (међу првих 500). 

  Медији у високом образовању у Јапану, упркос развоју друштвених мрежа, Како би 

промовисала међународну сарадњу и унапређење образовних програма у свету, 

Јапанска национална телевизија (НХК) организује такмичење под називом Japan prize. 

Од 2008. године такмичење се поред телевизије, односи и на интернет, видео-игрице и 

друге аудиовизуелне материјале који служе образовању. Како савремене технологије 

доносе и нове моделе понашања и нова правила. Врховни суд у Јапану донео је 

пресуду по којој ће сви власници мобилних телефона, који имају опцију да могу да 

приме телевизијски сигнал, морати да плаћају претплату Националној телевизији 

(НХК). Сваки власник мобилног телефона у обавези је да склопи уговор о претплати. 



Да би приближили своју културу, обичаје, образовање, привреду, Јапанци своје 

емисије пласирају у друге земље уз помоћ Јапанске фондације и амбасада Јапана у 

заинтересованим земљама.  

 

VI  СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 

ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ У ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

1.Дневна штампа Политика / Наталија Синановић // Медијски третман књиге / 

приредила Неда Тодоровић. Београд: Народна библиотека Србије, 2011(Београд : 

ДМД) стр. 54-59 

2. Култура, медији и образовање, улога медија у високом образовању / Наталија 

Синановић // Културе у дијалогу / уреднице Александра Вранеш, Љиљана 

Марковић - Београд:Универзитет у Београду Филолошки факултет, 2013, стр.311-

331 (Београд: Белпак) ISBN: 978-86-6153-149-1 

3. Изазови културе:образовање у свету: Улога медија –Универзитет у 

Информативном програму РТС-а / Наталија Синановић // Култура у потрази за 

новом парадигмом / уредник Александра Вранеш - Београд: Универзитет у 

Београду Филолошки факултет, 2013, стр.195-209 (Београд: Белпак)  ISBN: 978-86-

6153-188-0 

4. Језик и телевизија /Наталија Синановић // Србија између истока и запада / 

уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковић – Београд: Филолошки факултет 

Универзитета у Београду, 2013 стр. 326 (Београд: Белпак) ISBN 978-86-6153-148-4 

/Зборник резимеа, у припреми зборник радова/  

5. Хуманије образовање и  методичке дисциплине: Знање - роба или инвестиција у 

будућност / Наталија Синановић //Хуманизам: култура или илузија?/уредници 

Александра Вранеш, Љиљана Марковић – Београд:Универзитет у Београду 

Филолошки факултет, 2014, стр. 255-256 (Београд: Белпак) ISBN: 978-86-6153-218-4 

/Зборник резимеа, у припреми зборник радова/ 

 

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

 

На основу “Правилника о поступку провере оригиналности докторских дисертација које се 

бране на Универзитету у Београду” и налаза у извештају из програма „iThenticate“, којим је 

извршена провера оригиналности докторске дисертације Друштвени медији и реформа 

високог образовања у Јапану и Србији аутора мср Наталије Синановић констатујем 

дозвољено подударање текста.  

 

Овај степен подударности у складу је са Чланом 9. Правилника.  

 

На основу изнетог, а у складу са ставом 2 Члана 8. „Правилника о поступку провере 

оригиналности докторских дисертација које се бране на Универзитету у Београду“,   



изјављујем да извештај указује на оригиналност докторске дисертације, те се прописани 

поступак припреме за њену одбрану може наставити. 

  

Кандидаткиња је резултате свог истраживања протумачила на релевантан и убедљив начин, а 

приказала (1) прегледно и систематично, доследно спроводећи исти поступак  резимирајући 

своје налазе у добро организованим и информативно богатим табелама, као и (2) јасним, 

прецизним и однегованим научним језиком.  

 

 

 

IX ПРЕДЛОГ 

 

 С обзиром на то да је у питању опсежно и детаљно истраживање чији су резултати 

вредни за српску и јапанску културу, са задовољством препоручујемо Већу да овај рад 

прихвати као докторску дисертацију, а кандидата позове на усмену одбрану пред овом 

комисијом.  

 

                          Комисија: 

 

            

              

              

                           др Марина Јовић Ђаловић, ван.  проф  

 Универзитет у Београду - Филолошки факултет 

 

               

                         др Данијела Костадиновић, ред. проф. 

 Универзитет у Београду, Учитељски факултет 

 

 

                   др Сања Домазет, ван. проф. 

 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

  


