
Професор Високе школе, Славица Ишаретовић,  

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Славица (Недељко) Ишаретовић 

Датум и мјесто рођења: 06.12.1966 године, Зеница 

Установе у којима је био запослен: • дописништво РТВ Сарајево у Зеници,   

• дописништво београдског дневног 

листа«Вечерње новости», 

• Радио телевизија Републике Српске , 

• хонорарни дописник„Радио Југославије“,   

• Алтернативна телевизија -Бањалука 

 

Радна мјеста: • новинар дописник,  

• новинар репортер,               

• уредник информативних емисија,  

• шеф деск-а,  

• уредник информативног програма 

 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Удружење новинара РС 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Факултет политичких наука, одсјек 

журналистика 

Звање: Дипломирани новинар 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1989.године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: Девет (9) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Факултет за менаџмент 

Звање: Мастер  

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2011.године 

Наслов завршног рада: Ниво медијског образовања дјеце и родитеља у 

Бањалуци 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Медији и комуникације 

Просјечна оцјена: 9,5 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет „Џон Незбит“, Београд 

Звање: Доктор комуниколошких наука 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Београд,  2017 

Назив докторске дисертације: Програми образовања и медијска писменост 

средњошколаца у Републици Српској 

 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Медији и комуникације 



 

 

 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност  
 

  

 

Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у монографији 

истог ранга: 

1. Писменост за ново доба, ауторска монографија, БЛЦ и Бесједа, Бања Лука, 2017, 

ISBN 978-99938-1-326-2 

 

Оригинални научни радови у часопису од међународног значаја: 

 

1. Медијска писменост средњошколаца у Републици Српској 

Међународни зборник радова „VIII Мостови медијског образовања 2016“,       

Филозофски факултет у Новом Саду. 

 

2. Процјена медијске писмености средњошколаца из Републике Српске према европској 

методологији ,Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 8, год. VIII (2016) 

 
3. Media literacy of high schools students and teachers in the Republic of Srpska 

9th International Scientific Conference THE BRIDGES OF MEDIA EDUCATION, Novi Sad, 

september 2017. 

 

 

Оригинални научни радови у часопису од националног значаја: 

 

1. Медијска писменост; Актуелности, Издавач Banja Luka College, Бања Лука; бр. 

15/11.; стр. 109; 

 

2. Утицај телевизије на породицу;  Актуелности, Издавач Banja Luka College, Бања 

Лука; бр. 15/11. стр. 123;  

 

 

3. Медијско образовање, Актуелности, Издавач Banja Luka College, Бања Лука; бр. 

15/12. стр. 121;  

 

4. Медији у постмодерни; часопис„Радови“ Филозофског факултета,издавач 

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, бр. 15/13 

 

 

    5.  Образовање за медије као предуслов демократски освјештених грађана;     

Актуелности, Издавач Banja Luka College, Бања Лука; бр. 22/14. 

 



Научни радови на скуповима од међународног значаја, штампан у цјелини: 

 

1. Вршњачко насиље: Испод (медијске)површине 

Коаутор чланка у часопису за истраживање медија и друштва „Медијски дијалози“  

№ 22, Vol. 8, Подгорица, 2015. 

2. Политичка економија информација: од политизирања ка етницизирању криминала 

Коаутор чланка у часопису за истраживање медија и друштва „Медијски дијалози“  

№ 24, Vol. 9, Подгорица, 2016. 

3. Нови медији- нове (не) слободе,  

Зборник радова са међународне научне конференције из области медија и економија        

“Глобални медији и друштвено одговорно пословање“,  Бања Лука ,  септембар 2015 

године 

Научни радови на скуповима националног значаја, штампан у цјелини: 

 

Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

                                                                                                                                            

 

  

 

 

 

г) Образовна дјелатност 

 

  

 

Образовна дјелатност 

 

Професор  на Високој школи  Banja Luka College на предметима из уже  научне области 

медији и комуникације: 

• Увод у медије и комуникације 

• Новинарски жанрови 

• Истраживачко новинарство 

• Агенцијско новинарство 

• Комуниколошке теорије 

• Радио 

• Телевизија 

 

 

 

 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 

иностранству 

                                                               

  

 



 

 

д) Стручна дјелатност кандидата:  

 

  

 

 

Oстале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета                                                                  

Стручни пројекат од националног значаја у својству сарадника на пројекту: 

 

 

Стручне лиценцe и сертификати: 

 


