Студијски програм/студијски програми : Туризам
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Селективни облици туризма
Наставник: Александар Б. Ђурић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:4
Услов:
Циљ предмета: Студентима допринети у стицању теоријских и практично применљивих знања о
специфичностима будућих туристичких кретања; разумевању утицаја специфичних облика туризма
на будућност туристичке привреде. На тај начин студенти се оспособљавају да се сналазе у
актуелним микро и макроекономским проблемима туристичког развоја и проналазе шансе за развој
нових облика туризма у својој земљи.
Исход предмета: Оспособљавање студената да на основу савладаног градива стекну комплетну
слику о туристичкој понуди и могућностима за развоја појединих облика туризма; упореде
специфичности појединих туристичких дестинација; пронађу прави пут и правац развоја појединих
облика туризма у земљи; као и створити студентима основу за изучавање и праћење теоријских и
практичних области које припадају посебним научним дисциплинама пословних студија, или вишим
нивоима студија.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
 Нови правци развоја туризма
 Улога специфичних облика туризма и утицај на туристички развој
 Специфичности туристичких дестинација као предуслова за посебне облике туризма
 Конгресни туризам
 Наутички туризам,транзитни туризам,сеоски туризам.
• Одрживи туризам
• Еко туризам
• Туризам и култура
• Ловни туризам
• Спорт и туризам
Вежбе:
На вежбама, које по распореду прате предавања, проверава се степен савлађивања материје, студенти
се упознају са примерима који олакшавају савлађивање градива, организују се дискусије по
појединим питањима, при чему студенти могу да дају уводна излагања (у виду есеја, краћих
семинарских радова и сл.). Од студената се стално тражи да на вежбама објашњавају облике
туристичке понуде о којима је реч у појединим лекцијама и на тај начин покажу своје знање и
разумевање.
Литература:
Штетић, С., Посебни облици туризма, Београд, 2008.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
3
2
рад:
Методе извођења наставе: Интрактивна предавања, индивидуални и групни рад, дискусије
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

