Стандард 1. Структура студијског програма (извод)
Студијски програм садржи елементе утврђене законом.
Студијски програм основних струковних студија „Економија и туризам”, се организује у четири модула и то:
1.
2.
3.
4.

МОДУЛ 1: ТУРИЗАМ
МОДУЛ 2: УПРАВЉАЊЕ У ТУРИЗМУ
МОДУЛ 3: ОРГАНИЗАТОРИ ПУТОВАЊА И ТУРИСТИЧКО ВОЂЕЊЕ
МОДУЛ 4: ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ

1.1 Основни студијски програм „Економија и туризам”, припада образовно-научном пољу друштвенохуманистичке науке. Циљ студијског програма је да образује и оспособи стручњаке за рад у
разнородним подручјима струке, за разумевање најважнијих теоријских принципа и метода, активно
коришћење стручних и методолошких сазнања.
Основни циљ студијског програма Школе је образовање стручњака високог степена знања и
компетенција из области туристичког пословања.
Задатак Школе је да студентима обезбеди врхунска знања, вештине и способности аналитичког
размишљања и решавања стручних проблема у раду и развоју туристичке делатности по највишим
светским стандардима.
Оспособљавајући студенте за критичко вредновање и одговорно деловање на радном месту утиче се
на развијање позитивних вредности при савладавању вештина потребних за рад у туризму (у оквиру
4 модула), као и на стварање свести о вредностима наше земље и значаја развоја њених туристичких
потенцијала за привредни раст и развој Србије.
Остваривање ових основних циљева базира се, пре свега, на непосредној сарадњи са свим
субјектима повезаним са туристичком делатношћу, као и на континуираном усавршавању и (по
потреби) измени наставних програма и процеса према највишим усвојеним стандардима.
Студијски програм организује се као основне струковне студије. Исходи учења обухватају потребна
знања, вештине, организационе способности и компетенције које студентима омогућавају примену
стеченог знања у туристичкој пракси у области економских наука у привреди, малим предузећима,
јавним предузећима, истраживачким организацијама, образовним институцијама. Програм
оспособљава студенте за коришћење стручне литературе у циљу даљег проширивања знања и
наставка школовања кроз специјалистичке студије на матичној или другим установама у земљи и
иностранству.
Завршетком студија студент стиче стручни назив Струковни економиста.
Права уписа на студијски програм дефинисана су Правилником о студирању на основним
струковним студијама.
У структури овог студијског програма предмети су подељени на академско-општеобразовне, научностручне и стручно-апликативне предмете. У првој години преовлађују академско-општеобразовни
предмети који дају полазну основу будућим студентима ових курикулума (добија се 60 ЕСПБ). Друга
година садржи научно-стручне предмете и стручно-апликативне предмете, чиме се полазницима
пружају сазнања из уже стручних области основног струковног студијског програма (добија се још 60
ЕСПБ). У последњој (трећој) години студија, апликативним и стручним предметима, стичу се вештине
применљиве у пракси (додатно још 60 ЕСПБ). После треће године студија предвиђена је одбрана
завршног рада.
Структура студијског програма „Економија и туризам” по модулима на трећој години:
 МОДУЛ 1: ТУРИЗАМ: Обавезни - 5 предмета и 33 ЕСПБ; Изборни: 11 – бирају се 3 предмета и
17 ЕСПБ; Стручна пракса 5 ЕСПБ и Завршни рад 5 ЕСПБ;
Укупно: 60 ЕСПБ.
 МОДУЛ 2: УПРАВЉАЊЕ У ТУРИЗМУ: Обавезни - 5 предмета и 33 ЕСПБ; Изборни: 11 – бирају
се 3 предмета и 17 ЕСПБ; Стручна пракса 5 ЕСПБ и Завршни рад 5 ЕСПБ;
Укупно: 60 ЕСПБ.
 МОДУЛ 3: ОРГАНИЗАТОРИ ПУТОВАЊА И ТУРИСТИЧКО ВОЂЕЊЕ: Обавезни - 5 предмета и 33
ЕСПБ; Изборни: 11 – бирају се 3 предмета и 17 ЕСПБ; Стручна пракса 5 ЕСПБ и Завршни рад 5
ЕСПБ;
Укупно: 60 ЕСПБ.

МОДУЛ 4: ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ: Обавезни - 7 предмета и 33 ЕСПБ; Изборни: 12 – бирају се
3 предмета и 17 ЕСПБ; Стручна пракса 5 ЕСПБ и Завршни рад 5 ЕСПБ;
Укупно: 60 ЕСПБ.
Настава обухвата активну наставу, самосталан рад студената, колоквијуме, испите, стручну праксу и
завршни рад. Активна настава изводи се кроз предавања и вежбе. На предавањима се помоћу
различитих дидактичко-методичких средстава излаже предвиђено градиво, док се на вежбама (које
прате предавања) решавају конкретни задаци и практични примери који додатно илуструју градиво.
Вежбе су аудиторне или рачунарске. И предавања и вежбе прате консултације са извођачима
наставе. Потребно време за извођење појединих облика наставе дефинисано је курикулумом.
Студенти у оквиру овог студијског програма имају обавезне и изборне предмете, при чему се
изборни предмети бирају из листе понуђене групе предмета. Начин избора предмета унутар
студијског програма дефинисан је курикулумом. Настава из датог предмета ће се организовати у
облику предавања и вежби ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита
одређеног студијским програмом. У супротном настава се изводи менторски.


1.2 Садржаји студијског програма који би се одвијао у два циклуса, основне струковне и
специјалистичке струковне студије, рађени су према Закону о високом образовању, а структура и
остали елементи према стандардима за акредитацију, које је донео Национални савет за високо
образовање.
Основне струковне студија трају три године и имају укупно 180 ЕСПБ. Академска година се састоји из
два семестра. Укупан број бодова током једне школске године је 60.
Бодовна вредност ЕСПБ сваког предмета и завршног рада
Вредност ЕСПБ за сваки предмет и завршни рад одређена је на основу утрошеног времена студента.
Вредност ЕСПБ дата је у Табели предмета. Стручна пракса је усмерена према Завршном раду и
реализује се у пословним системима из домена производног машинства и термотехнике са којима
Школа има уговоре о пословно-техничкој сарадњи. Наставник менторски води студента и помаже у
изради Специјалистичког рада. Избор тема за Завршни рад дефинисан је Правилником о Завршном
раду на струковним студијама.
Предуслови за полагање појединих предмета:
Предуслови за полагање појединих предмета дефинисани су у спецификацији предмета и могу бити:
 сакупљен одређени минимални број поена из предиспитних обавеза,
 извршена одређена предиспитна активност,
 предходно положени одређени предмети.
Наведени предуслови дати су по предметима из Табеле.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија
Студент може прећи на други студијски програм са истих или сродних области студија у оквиру истог
научног поља.
Студијски програм омогућава студентима да се у изборним предметима опредељују за оне које желе
да изучавају, а у зависности од сфере интересовања и склоности које имају према истима. Сами
изборни предмети су конципирани тако да избор било ког од њих доводи до циља, односно до
употпуњавања или проширења општих, али и специјализованих инжењерских знања.
Настава, менторски рад и вежбе на специјалистичким струковним студијама изводе се у матичној
школи, а део вежби и истраживања у привреди из области изабране теме и организацијама, пре
свега у локалном привредном окружењу, са којима Школа има склопљене споразуме о пословнотехничкој сарадњи. Завршни рад се брани након свих положених испита предвиђених студијским
програмом. Након положених испита, студенти, уз менторско вођење, раде завршни рад из горе
наведених области.

