Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм

Управљање у туризму

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Специјалистичке струковне студије

Назив предмета

Управљање развојем у туризму

Наставник (за предавања)

Ћосић С. Маја, Лековић В. Јасмина

Наставник/сарадник (за вежбе)

Кесић Ч. Смиљка, Јевић П. Горан

Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
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Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Услов

Циљ
предмета

Циљ изучавања овог предмета је да студенти схвате Теоријско - методолошке основе управљања
развојем туризма и спознају најзначајније критеријуме одлучивања о развоју туризма. На тај начин
ће будући стручњаци у туризму добити могућност за спознају значаја феномена туризма и изнађу
најбоље начине његовог развоја.

Исход
предмета

Након изучавања теоретских поставки и студија случаја студенти ће бити оспособљени да
самостално доносе одлуку о правцима развоја организација у туризму.
Садржај предмета
Теоријско - методолошке основе управљања развојем туризма је почетак изучавања а затим се
предмет бави одлучивањем о кориштењу јавних добара у туризму и фазама и процесима
одлучиваља. Посебна пажња је посвећена улози националних и супранационалних институција у
процесу управљања развојем туризма. Такође се изучава и туризам као оруђе развоја и
регенерације урбаних , руралних и периферних подручја и значај и улога локалних заједница у том
процесу. Јавно-приватно партнерство у развоју туризма се посебно разматра, као и управљање
развојем туризма у условима економске, глобалне политичке и еколошке нестабилности и
несигурности.

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Практична настава је кроз организовану праксу на терену као и кроз семинарске радове који
чки рад)
обрађују студије случаја из области управљања у туризму.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе ДОН
3

Методе
извођења
наставе

Остали часови

2
За време наставног процеса предвиђа се могућност довођења гостију из праксе , и могућност
вођења студената на студијско путовање/излет, односно гостовање у предузеће/институцију
Предвиђа се и могућност писменог предиспита ради лакшег савлађивања градива.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току
предавања

поена

Завршни испит

поена

10

писмени испит
усмени испит

60

практична настава
колоквијуми

20

семинари
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