
Опишите разлику између симбола и знака

Наведите скуп синдрома који разликује човека од свих других животињ-

ских врста 

Које су основне поделе магије

Који су основни елементи комуникације

Које су четири основне функције комуникације?

Објасните разлику између вербалне и невербалне комуникације

Које су основне фазе успостављања односа са другом особом

Објасните фазе односа између две особе

Објасните разлику између формалних и неформалних група

Објасните четири суштинске особине масе

Три основне фазе кроз које пролази разговор

Како се остварује подршка и узајамно разумевање у групи

Каква је разлика између писане и говорне вербалне комуникације

Каква је разлика између кодова понашања и кодова значења

Које су одлике редундантне поруке

Опишите индиректне говорне чинове

Каква је разлика између метафоре и метонимије

Шта је паралингвистичка комуникација

Шта је вокална бука и како се испољава

Каква је улога паузе у вербалној комуникацији

Шта подразумевамо под појмом визуелно



Шта је илустрација и каква је њена улога у комуникацији

Наведите и објасните основне категорије радњи

Наведите неколико знакова везе при додиру које најчешће примећујете у 

свом окружењу

Каква осећања изражава директан поглед

На шта указују покрети самододиривања

Шта открива положај тела

Шта су комуникационе зоне и које су њихове основне поделе

У ком периоду почињу да се појављују модни стилови какве и данас позна-

јемо

Како би сте објаснили преображај и улогу маске

На шта се односило првобитно значење појма културе

Који аспект сагледавања културе је преовладавао у средњем веку

Објасните појам културе у односу на цивилизацију

Шта чини културну баштину једног народа

Каква је разлика између индивидуалне и колективне културе

Наведите функције културе

У чему се разликују основне од културних потреба

Шта су псеудо ставови и како се испољавају

Опишите Молове одреднице кича у типологији психолошких односа према

стварима

Како би сте одредили разлику између високе и популарне културе



Наведите четири кључне одреднице масовне културе

На који начин се одвија синергија индустрија културе


