Студијски програм/студијски програми : Туризам
Врста и ниво студија: Струковне студије, основне студије првог степена
Назив предмета: Туризам и заштита животне средине
Наставник (Име, средње слово, презиме): Данијела Ж. Вукоичић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Основни циљ предмета представља упознавање студената са савременим
приступима у решавању проблема заштите и унапређења квалитета животне средине. Квалитет
животне средине је предуслов развоја одрживог туризма тако да методе и алати који се користе у
области заштите животне средине посредно подразумевају унапређење основа туристичког развоја.
Сагледавањем елемената међусобне зависности туризма и квалитета животне средине студенту се
омогућава да стекне неопходна знања и вештине из ове области.
Исход предмета: У односу на циљ и садржај предмета, исход предмета представљају базична знања
о проблематици заштите животне средине, међусобној повезаности туризма и животне средине и
одрживом туризму што студентима даје основ за одрживо дефинисање развоја туризма у одређеним
областима. Савладавањем предмета студент стиче знања и вештине за идентификацију аспеката
животне средине у туризму и процену њиховог утицаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи заштите животне средине и одрживог развоја. Медијуми животне средине. Ресурси и сервиси
животне средине. Инструменти заштите животне средине. Индикатори квалитета животне средине.
Методи и алати управљања квалитетом животне средине. Туризам и заштита животне средине –
просторна и временска корелација. Аспекти животне средине у туристичким активностима и
процесима. Развој туризма у заштићеним областима. Туризам и капацитет животне средине. Одрживи
туризам.
Практична настава: Вежбе, студијски истраживачки рад, студије случаја са презентацијом:
Традиционални и одрживи туризам, Туризам и заштита вода, Туризам и заштита земљишта, Туризам
и заштита ваздуха, Туризам и биодиверзитет.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе: Фронтални приступ, консултације, студије случаја, семинар.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Максимални број поена
Минимални број поена
Редовно похађање наставе
10
0
Домаћи задатак
10
10
Колоквијум I
20
5
Семинарски рад
10
10
Колоквијум II
20
5
Испит
30
25

