
Стандард 1. Структура студијског програма (извод) 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

Циљеви студијског програма 

Циљ ових студија је да се у Србији створи међународно афирмисано средиште квалитетног 
специјалистичког студирања на подручју управљања у туризму. Програм треба да ојача 
лидерску позицију Високе туристичке школе у области рада у туризму, хотелијерству и другим, 
сродним секторима, као и да ојача утицај Високе туристичке школе на туристичке процесе у 
Србији.  
Студијски програм Специјалистичких струковних студија  је састављен  у складу са савременим 
тенденцијама у образовању. Приликом конципирања овог програма водило се рачуна, пре 
света  о најновијим трендовима на светском туристичком тржишту, као и њиховим теоретским 
изучавањима и практичној примени. Желимо да  кроз  програме специјалистичких струковних 
студија из области туризма будемо  препознатљиви  по свом квалитету, уникатности и 
могућности брзе интеграције у јединствени европски образовни простор. 
Програми предмета су конципирани са циљем да се студентима пруже знања и вештине и 
развију компетенције за обављање руководећих послова у приватном и јавном сектору у 
туризму и комплементарним делатностима. Наставним планом и програмом уведен је 
менторски рад са студентима, обавезни и изборни наставни предмети и ЕСПБ систем 
бодовања. Значајно је учешће стручне праксе студената у односу на предавања. Новим 
начином рада настава поред теоријског дела усмерена је и на решавање конкретних задатака 
из праксе.  
Студијски програм Високе туристичке школе – струковних студија одвијао би се у два циклуса :  
основне струковне студије и специјалистичке струковне студије. 
Програм другог циклуса - Специјалистичке струковне студије трајао би 1 годину и носио би 
60 ЕСПБ бодова. Састојао би се из дела програма који покрива обавезне предмете  и изборне 
предмете према приложеном наставном програму. 
Студије се изводе кроз наставу наведених предмета распоређених  у одговарајуће семестре.  
Изборне предмете студент бира из понуђене групе предмета. 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.  
Савлађивање знања ће бити кроз предавања, вежбе, семинаре, практикуме, радионице, 
теренски рад, дискусије, консултације, менторски рад, истраживање, интернет... Методе 
предавања су теоријско методолошке,  „desk research / field research“  као и велики број „case 
studies“. Mодерни облици презентације путем мултимедијалних помагала омогућиће 
студентима да и визуелно прате пређено градиво. Осим тога незаобилазни су и класични 
облици предавања, као и коришћење најсавременије технологије у компјутерским учионицама 
и лабораторијама. 

Курикулум студијског програма специјалистичких струковних студија  “Економија и туризам“,  
Садржи утврђену листу изборних предмета, а ниво оптерећења студената за сваки предмет, 
стручну праксу и за специјалистички рад, исказан је у складу са европским системом за пренос 
бодова (ЕСПБ).  

 

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 5.1. 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 Специјалистички рад дефинисан је 
Правилником о Специјалистичком раду на специјалистичким 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. 
 
Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем: 
            Обавезна: 4 предмета и 28 ЕСПБ 
            Изборни: 8 а бирају се 4, 24 ЕСПБ 

Стручна пракса 3 ЕСПБ; 
Специјалистички рад 5 ЕСПБ; 

           Укупно: 60 ЕСПБ. 
 
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 пословно-техничкој сарадњи. Специјалистички  рад се брани након свих 
положених испита предвиђених студијским програмом. Након положених испита, студенти, уз 
менторско вођење, раде специјалистички рад из датих области.  

Специјалистички рад треба на проблемски, аналитичан и истраживачки начин да обради 
одређену тему, или проблем из датих области. 


