
8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 2

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички 

Након одслушаних предавања,вежби и теренских истраживања студенти ће бити у могућности да 
препознају светске и домаће просторе и њихове атрактивне мотиве и факторе за развој туризма. Осим 
тога, најважнији резултат ће бити могућност имплементирања страних искустава у развој ,презентацију 
и пласман националних простора кроз туризам.

Назив предмета Туристичка географија

Наставник (за предавања) Штетић С. Снежана, Шимичевић Д. Дарио

Наставник/сарадник (за вежбе) Павковић М. Владимир, Шимичевић Д. Дарио, Ђорић М. Ана

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Циљ наставе овог предмета је упознавање са просторним аспектима развоја туризма, регионалним 
распоредом туристичког феномена, значајем туризма за поједине туристичке регије у свету и Србији.У 
општем делу  посебно се изучава регион Средоземља, Алпских земаља, великих градова. Изучавање 
туристичке географије Србије је са аспекта постојећих ресурса и њихове валоризације. Девастација и 
санација животне средине се изучава кроз националне паркове.

Садржај предмета

Туризам је постао светски процес и највећа миграција светског становништва. Због тога је велики број 
земаља туризам изабрао као концепцијски најповољније привредно усмерење.

Студентима ће бити приказани најзначајнији мотивски потенцијали простора за развој туризма, као и 
утицај антропогених елемената у стварању туристичко-географских регија и простора. Изучавање 
предмета је од општег ка појединачном, тако да су обрађене теме светских простора, континенти, 
поједине земље, регије, градови и мање целине у којима се туризам већ развио или, пак, представљају 
потенцијалне туристичке регије.

Литература

С.Штетић(2014), Туристичка географија,ВТШ,Београд

Литература домаћих и страних аутора из области туристичке географије

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године



Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

усмени испит 60

20

10

Методе предавања из овог предмета се базирају пре свега на модерним облицима презентације путем 
мултимедијалних помагала. 

Осим класичне теоретске наставе студентима ће се омогућити рад на терену (field study) као и 
коришћење аудиовизуелних презентација.Осим предавања у затвореном простору предвиђена су и 
теренска истраживања у зависности од пређеног градива

практична настава

колоквијуми

семинари

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања 10 писмени испит


