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Циљ предмета је да се укаже на значај животне средине и њено место у оквиру
савременог развоја туризма који се базира на принципима одрживог развоја. Поред
тога циљ је да студенти упознају и савладају значај животне средине као
незамењивог ресурса за све људске активности, укључујући и туризам, основне
принципе заштите и одрживог управљања животном средином као и међусобне
везе и односе животне средине и развоја туризма и утицаја туризма на животну
средину.

Кроз овај предмет студенти ће савладати појам животне средине, принципе
одрживог управљања животном средином, односе туризма и животне средине,
принципе одрживог управљања развојем туризма и постизања задовољства
туриста кроз одрживу експлоатацију туристичких ресурса, улогу обнивлјиве
енергије у одрживом развоју туризма и туристичких дестинација као и усклађивање
и стварање баланса између животне средине, економског и друштвеног развоја и
многобројних односа који настају између заинтересованих страна за развој туризма
и животне средине. На тај начин ће се створити основе за даљи развој студената и
њихових способности за потребе савремене туристичке привреде која се данас
базира на одрживом управљању туристичким ресурсима, али и подићи општи ниво
њихових способности за будуће позиције у оквиру туристичке привреде,
Исход
организација и органа локалне заједнице и друштва које ће почивати на одрживом
предмета
управљању.
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истраживачки рад)
Литература

Теоријска настава ће обухватити појам животне средине, постојеће и потенцијалне
изворе њеног угрожавања у савременом окружењу, последице тих утицаја, појам
одрживог управљања, појам и карактеристике одрживог управљања туристичким
ресурсима, везе и утицаје које остварују туризам и животна средина, улогу
одрживог управљања енергијом у туризму и ефекте оваквог управљања на животну
средину и природне ресурсе, корпоративну одговорност у оквиру туризма према
животној средини, планирање и управљање одрживим развојем туризма на макро
и микро нивоу. Кроз практичне вежбе и примере стећи ће ии практична знања и
вештине потребне за стварање баланса између потреба туристичког развоја и
потреба очувања животне средине.
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Градиво ће бити презентовано путем презентација у Microsoft у PowerPoint-u.
Предавања су базирана на примерима из литературе и праксе. Провера знања
врши се путем колоквијума и презентације и одбране семинарског рада, током
семестра и полагањем завршног испита.

Оцена знања (максимални број поена 100)
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поена
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