Студијски програм: ТУРИСТИЧКП ППСЛПВАОЕ

Обавезни предмети:
1.

Метпдплпгија примеоених истраживашкихрадпва
2. Ппслпвни енглески језик
3. Управљаое прпјектима у туризму
4. Ппслпвна кпмуникација у туризму
5. Дигитални маркетинг
6. Хптелска прпдаја и рецепцијскп ппслпваое
7. Струшна пракса 1
8. Екпнпмика туризма
9. Туристишкп тржищте
10. Управљаое интелектуалним капиталпм
11. Струшна пракса 2
12. Приступни истраживашки рад
13. Мастер рад
Изборни предмети

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прганизаципнп ппнащаое
Екптуризам и защтита прирпде
Управљаое културним дпгађајима у туризму
Ппслпваое угпститељских предузећа
Ппслпвна интелигенција
Tеприја пдлушиваоа
Меначмент квалитета у туризму
8. Рещаваое слпжених прпблема

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: МЕТПДПЛПГИЈА ПРИМЕОЕНИХ ИСТРАЖИВАШКИХ РАДПВА
Наставник: прпф. др Ђпрђе Михаилпвић
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета
Псппспбити студенте да успещнп пищу примеоене истраживашке радпве.
Исхпд предмета
Сппспбнпст разумеваоа разлишитих наушних метпда кприщћених у наушнпј литератури;
сппспбнпст успещнпг сналажеоа у струшнпј литератури; сппспбнпст успещнпг писаоа струшних
истраживашких радпва у пбласти;
Садржај предмета
Тепријска настава
Увпднп предаваое. Извпри метпдплпщких сазнаоа. Предмети и задаци метпдплпгије.
Метпдплпгија и метпд. Прирпда шпвекпвпг сазнаоа. Језик и мищљеое. Истраживашки прпјекти
(наушнптехнплпщка ревплуција; задаци истраживаоа; циљеви истраживаоа; улпга истраживаоа;
врсте истраживаоа; фазе истраживаоа; функципналан мпдел истраживаоа). Прпјектпваое
истраживаоа. Реализација истраживаоа. Метпде истраживаоа. Заврщни радпви.
Практична настава
Практишна настава прати тепријску наставу крпз рещаваое практишних примера.
Литература
1. Михаилпвић, Д., Метпдплпгија наушних истраживаоа, ФПН, Бепград, 2008.
2. Михаилпвић, Д., Метпдплпгија наушнпистраживашких прпјеката, Савез психплпга
Југпславије, Бепград, 1997.
3. Щпщкић, М. Метпдплпгија, Правни факултет, Бепград, 1974.
Брпј часпва активне наставе
Тепријска настава: 2
Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе
Предаваоа, вежбе, тренинзи, семинарски радпви, прпјектни радпви, анализа реализпваних
истраживашких прпјеката...
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
ппена
Предиспитне пбавезе
Завршни испит
ппена
активнпст у тпку предаваоа
практишна настава
тест
семинар-и
истраживашки рад

10
20
15
25

писмени испит
усмени испт
..........

30

Студијскипрпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ППСЛПВНИ ЕНГЛЕСКИ
Наставник: Невена Милетпвић
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета Ппслпвни енглески је уппзнаваое са терминплпгијпм везанпм за савременп
ппслпваое. Студент се псппспбљава за успещнп ушествпваое у ппслпвним састанцима впђеним на
енглескпм језику. Прпграм пбухвата и писмену ппслпвну кпресппденцију, кап и терминплпгију
везану за меначмент, щтп ће студенту пмпгућити кприщћеое струшне литературе на енглескпм
језику.
Исхпд предмета:
Ппслпвни енглески пмпгућава студенту усвајаое термина везаних за ппслпваое у савременпм
свету. Студент се псппспбљава за писмену ппслпвну кпресппденцију и активнп ушествпваое на
ппслпвним састанцима и кпнференцијама на кпјима се захтева дпбрп ппзнаваое енглескпг језика.
Садржај предмета:
Тепријска настава:International English, Making contacts, Making calls, Business Travel, E-commerce,
Solving problems, Negotiation, The Layout of a Business Letter, Complaints, Enquiries;
Практишна настава: E-mail, Presenting, Memorandum, CV writing, Replies to Complaints and Enquiries;
Литература:
Т.Ђурпвић, „Енглески језик за екпнпмисте 3“,Бепград: ЦИД Екпнпмскпг факултета, 2013
S. Sweeney, “English For Business Communication”, Cambridge University Press, 2007
М. McCarthy, J. McCaren, D. Clark, R. Clark, “Grammar for Business”, Cambridge University Press, 2009
B. Mascull, “Business Vocabulary in Use” Advanced, Cambridge University Press, 2010
Брпј часпва наставе
Тепријска настава:2
Практична настава:2
Метпде извпђеоа наставе:
Групни и фрпнтални рад, индивидуални и рад у парпвима, аудитивнп визуелне-метпде
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе
Ппена
Испит
Ппена
Активнпст у тпку предаваоа
5
Усмени испит
45
Кплпквијуми
50

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: УПРАВЉАОЕ ПРПЈЕКТИМА У ТУРИЗМУ
Наставник: др Ђпрђе Михаилпвић
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: нема услпва
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима пружи најнпвија знаоа из пбласти управљаоа реализацијпм
разнпврсних прпјеката у туризму.
Исхпд предмета
Псппспбљаваое студената за управљаое прпјектима у туристишким предузећима.
Садржај предмета
Тепријска настава
Ппјам прпјекта; Дефинисаое прпјекта; Врсте прпјеката; Живптни циклус прпјекта; Кпнцепт
управљаоа прпјектпм; Пснпвни кпнцепт управљаоа прпјектпм; Функципнални кпнцепт
управљаоа прпјектпм; Прпграм меначмент; Мултипрпјектнп управљаое; Прганизација за
управљаое прпјектпм; Управљаое људским ресурсима; Рукпвпдилац прпјекта; Тимски рад на
прпјекту; Врсте прпјектних тимпва; Фазе у развпју прпјектних тимпва; Мптивација; Управљаое
кпнфликтима; Управљаое угпвараоем; Прпцес угпвараоа; Врсте угпвпра; Прпцес извпђеоа
прпјекта; Инжеоеринг; Управљаое квалитетпм прпјекта; Прпцес управљаоа квалитетпм
прпјекта; Систем пбезбеђеоа квалитета; Управљаое ризикпм прпјекта; Кпнцепт управљаоа
ризикпм прпјекта; Метпд прпцене ризика; Управљаое кпмуникацијама у прпјекту; Прпцес
кпмуницираоа; Мпдел управљаоа кпмуникацијама; Управљаое прпменама у прпјекту; Врсте
прпмена у прпјекту; Кпнцепт управљаоа прпменама; Планираое реализације прпјекта;
Планираое времена реализације прпјекта; Планираое ресурса; Планираое трпщкпва
реализације прпјекта; Праћеое и кпнтрпла реализације прпјекта; Праћеое и кпнтрпла времена;
Праћеое и кпнтрпла ресурса; Праћеое и кпнтрпла трпщкпва; Систем пперативнпг планираоа и
праћеоа реализације прпјекта; Систем извештаваоа п реализацији прпјекта; Метпде и технике
управљаоа прпјектима; Структурни дијаграми; Технике мрежнпг планираоа; Припритетна
метпда; Метпда пстварене вреднпсти; Метпд кљушних дпгађаја; Пптимизација ресурса; Метпде
прпцене трпщкпва; Анализа трпщкпва на прпјекту; Метпде и технике управљаоа прпјектима;
Стандардни рачунарски прпграми за управљаое прпјектпм; Прпграмски пакет Primavera Project
Planner; Прпграмски пакет Microsoft Project. Управљаое са вище прпјеката: Ппртфплип и прпграм
меначмент.
Практична настава: Студије слушаја. Рещаваое и структуираое прпблема.
Литература:
1. Nouks, S Mejdžor,I., Grinvud,A., Alen,D., Gudman,M. 2005. Upravljanje projektima, Clio Beograd.
Брпј часпва активне наставе
Тепријска настава: 3 Практична настава: 3
Метпде извпђеоа наставе:
мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, студија слушаја, ушеое крпз заједнишки рад на
рещаваоу практишних прпблема
сампсталнп истраживаое студената и рещаваое прпблема на пснпву дпбијених задатака.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
Приступни рад
70
усмени испт
30

Студијски прпграм:Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ТУРИСТИШКП ТРЖИЩТЕ
Наставник: прпф. др Ана Дукић
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је усвајаое знаоа п тпме щта све утише на ппнащаое туриста и какп се креира
туристишка тржоа у складу дса туристишкпм ппнудпм на тржищту. Циљ је да се истражи
турисзишкп тржищте и изнађу адекватни метпди у задпвпљваоу туристишких пптреба.
Исхпд предмета
На пснпву презентпванпг и усвпјенпг садржаја изушаване тематике, студент треба да развије
ппщте и предметнп-специфишне сппспбнпсти: критишкп размищљаое, ппвезиваое разлишитих
ппјава и пвладаваое академским нивппм анализе третиранпг прпблема.
Садржај предмета
Тепријска настава: Ппнащаое пптрпщаша у туризму (преглед ппщтих ставпва);
интердисциплинарнпст ппнащаоа пптрпщаша у туризму; мптиваципни прпцес пптенцијалних
туриста; класификација фактпра кпја утишу на ппнащаое пптенцијалних туриста (гепграфски,
демпграфски, спциплпщки, психплпщки, екпнпмски, ситуаципни и др.); прпцес пдлушиваоа
пптенцијалних туриста п избпру туристишке дестинације; мпдели ппнащаоа пптрпщаша;
защтита туриста у разлишитим сегментима туристишких путпваоа и пд стране разлишитих
субјеката туристишке привреде (прганизатпри путпваоа, превпзници, рецептива: смещтај,
исхрана, дпдатне активнпсти).Истраживаое тржищта. Експлпратпрна истраживаоа:
квалитативна истраживаоа и ппсерваципни метпди; Дескриптивнаистраживаоа: мереое
става и дизајнираое упитника; Узрпшна истраживаоа; Извлашеое узпрака и велишина узпрка;
Анализаппдатака и примена инфпрмаципних система: регресипна анализа, дискриминаципна
и канпнишка анализа, фактпрска и анализаскупина, мултидимензипнп скалираое и анализа
здружених ефеката.
Практишна настава: Вежбе, Други пблици наставе, Студијски истраживашки рад Студенти крпз
практишну наставу (на терену) треба да сагледају и анализирају ппнащаое туриста, кап и
мпгућнпсти защтите туриста у разлишитим ситуацијама.
Литература
1. Ђери, Л (2009): Ппнащаое пптрпщаша на туристишкпм тржищту. Мпнпгрсфска публикација.
Задужбина Андрејевић, Бепград.
2. Schiffman, L. G. Kanuk L. L. (2004): Ponašanje potrošača, Mate, Zagreb
3. .Маришић, Б. (2002): Ппнащаое пптрпщаша. Савремена администрација, Бепград.
4. Акер,А.Д., Кумар, В., Деј,С.Г., Маркетиншкп истраживаое, Екпнпмски факултет, Бепград,
2008.
5. Ханић, Х., Истраживаое тржишта и маркетинг инфпрмаципни систем, ЦИД, Бепград,
2003.
Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 3
Практична настава: 3
Метпде извпђеоа наставе
пнплпщка, дијалпщка, метпда разгпвпра, илустративнпдемпнстративна, анкетна истраживаоа.
Предаваоа се кпмбинују са кпмуникативним интерактивним вежбама. Пд студента се пшекује
активнп ушещће у настави и критишкп размищљаое.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
ппена
Предиспитне пбавезе
Завршни испит
ппена
практишна настава

60

усмени испт

40

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ППСЛПВНА КПМУНИКАЦИЈА У ТУРИЗМУ
Наставник/наставници: др Ана Дукић
Статус предмета:пбавезан
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв:нема
Циљ предмета
Стицаое знаоа, сппспбнпсти и вещтина ппслпвнпг кпмуницираоа.
Исхпд предмета
Псппспбљаваое за успещну ппслпвну кпмуникацију
Садржај предмета
Тепријска настава

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сущтина ппјма и садржај ппјма кпмуникплпгије.
Шпвек и оегпва лишнпст кап пснпв прпцеса кпмуницираоа.
Развпј и типплпгија кпмуницираоа (пп врстама, мпделима и елементима).
Ппслпвнп кпмуницираое (састанци, прегпвпри, прпмпција, пднпси са јавнпщћу и сл.).
Групнп кпмуницираое, тимски рад и други видпви групнпг ппслпвнпг кпмуницираоа.
Маспвнп медијскп кпмуницираое(функције,нпсипци,врсте и технике наступанја).
Медији савременпг дигиталнпг дпба у функцији кпмуникације.
Кпмуницираое у меначменту, мптивација и меначерске бплести.
Ппслпвна етика, клима и култура.

Практична настава
Интерактивна настава и сампстални приступни рада и пдбрана.
Литература:
Michael,R. , Sandra, R. 2005. Ппслпвне кпмуникације, Масмедија, Загреб.
Holi,K. 2017. Вещтиа успещне кпмуникације, Laguna,Лагуна, Бепград.
Миленпвић,С., Делић, К. 2011. КПмуникплпгија и ппслпвна кпмуникација, Лагуна, Бепград.
Брпј часпва активне наставе

Тепријска настава:3

Практична настава:3

Метпде извпђеоа наставе
Предаваоа се кпмбинују са кпмуникативним, интерактивним вежбама, а пд студената се пшекује
активнп ушещће у настави и критишкп размищљаое.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе

ппена

Завршни испит

ппена

Приступни рад

60

Усмени испит

40

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ
Наставник: др Мирпслав Маркпвић
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета
Стицаое тепријских и практишних знаоа пптребних за успещну маркетинщку кампаоу предузећа
прекп интернета
Исхпд предмета
Студенти кпји пплпже предмет биће псппспбљени да примеоују савладанп градивп у циљу:
генерисаоа сапбраћаја ка свпм сајту, стицаоа редпвних купаца ппмпћу дигиталне прпмпције
свпјих прпизвпда и услуга, дизајнираоа веб страница и прпфила кпји привлаше и пбезбеђују
купце, прављеоа мејлинг-листе пптенцијалних и актуелних клијената, ппвезиваоа са клијентима
прекп друщтвених мрежа, рекламираоа прпизвпда и услуга на интернету, маркетинга уз ппмпћ
интернет претраживаша, и праћеоа статистике ппсета и кпнверзије кап ппказатеља успеха у ппслу
Садржај предмета
Тепријска настава
1. Увпд у дигитални маркетинг (разумеваое какп купац размищља и дпнпси пдлуке, избпр
маркетинщке кампаое, креираое дпбитних ппнуда), 2. Стицаое фанпва, пратилаца и купаца
ппмпћу садржаја (ствараое садржаја у циљу маркетинга, ппслпвнп блпгпваое, идеје за успещан
блпг), 3. Генерисаое сапбраћаја ка веб страници (креираое страница са великпм кпнверзијпм,
ппвећаое сапбраћаја ппмпћу интернет претражи-ваша, кприщћеое друщтвених мрежа,
кприщћеое плаћенпг сапбраћаја, кпнтакт са клијентима ппмпћу мејлинг листе), 4. Мереое,
анализа и пптимизација маркетинщке кампаое на интернету (ппслпваое впђенп ппдацима,
пптимизпваое кампаоа ради максимизпваоа ппврата инвестиције)
Практична настава
Вежбе у пптпунпсти прате предаваоа; сваки студент ће у пквиру предмета сампсталнп пдрадити
малу дигиталну маркетинщку кампаоу
Литература
1. Деис, Хенебери, ”Дигитални маркетинг”, Микрп коига, 2019 (ISBN 978-86-7555-437-0)
2. Павлпвић, ”Буквар дигиталнпг маркетинга”, дпступнп пнлајн на адреси:
https://www.istokpavlovic.com/blog/ultimativni-vodic-kroz-digitalni-marketing-sve-na-jednom-mestu/
3. Шефи, Смит, ”Дигитални маркетинг -- планираое и пптимизација”, Университас, 2018 (ISBN: 97886-81042-03-8)
Брпј часпва активне наставе

Тепријска настава: 3

Практична настава: 3

Метпде извпђеоа наставе
У пквиру предаваоа, прпфеспр излаже материју у кпмуникацији и дискусији са студентима. У
пквиру вежби, сваки студент дпбија задатак да креира малу маркетинщку кампаоу за малп
предузеће.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе

ппена

Завршни испит

ппена

Приступни рад

60

Усмени испит

40

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ХПТЕЛСКА ПРПДАЈА И РЕЦЕПЦИЈСКП ППСЛПВАОЕ
Наставник/наставници: др Радпмир Стпјанпвић
Статус предмета:пбавезан
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв:нема
Циљ предмета
Псппспбљаваое студената за ппслпвне пперације везане за хптелску прпдају и рад на рецепцији
угпститељских пбјеката: прганизација и кппрдинација ппслпвних прпцеса прпдаје и резервација
хптелских услуга; унапређеое пперативних стандарда; уппзнаваое хптелских система и прпграма
(централни резерваципни системи, хптелски пперативни системи, прпграми лпјалнпсти). Усвајаое
ппслпвнe терминплпгије и развијаое кпмуникативних вещтина у хптелскпм ппслпвнпм пкружеоу са
ппсебнпм усмеренпщћу на ппдизаое прпфесипналне псппспбљенпсти и квалификација за рад на
ппслпвима хптелске прпдаје, кап и ппслпвима везаним за пријемнп пдељеое хптела.
Исхпд предмета
На пснпву пдслущанпг садржаја предмета студент би требалп да има развијене ппщте сппспбнпсти преппзнаваое канала прпдаје прпизвпда, критишкп размищљаое, усвајаоа правила ппслпвне
кпмуникације у пквиру струке, пвладаваое пптребним вещтинама, пвладаваое тимским радпм у
пару и групи, кап и предметнп-специфишне сппспбнпсти - преппзнаваое канала прпдаје хптелскпг
прпдукта, пвладаваое вещтинама кпје су пптребане за несметанп пдвијаое прпцеса хптелске
прпдаје и рецепцијскпг ппслпваоа, прегпвараое, рещаваое кпнфликтних ситуација, кпмуникација у
ускпм ппслпвнпм пкружеоу.
Садржај предмета
Тепријска настава
Врсте пбјеката, услуга и гпстију; Улпга сектпра прпдаје и маркетинга у хптелу; Прганизаципна
структура сектпра прпдаје и маркетинга у хптелу; Канали прпдаје хптелских услуга; Пплитика цена;
Пцена прпдајних и маркетинщких активнпсти; Управљаое резервацијама хптелских услуга; Системи
резервација и хптелски пперативни систем; Уређаји и ппрема у пријемнпм пдељеоу; Ппслпви тпкпм
пријема, пријаве, бправка и пдласка гпста; Кадрпви у пријемнпм пдељеоу; Ппслпвни резултати
пријемнпг пдељеоа.
Практишна настава:
Вежбе, други пблици наставе, студијски истраживашки рад, развијаое вещтина усмене и писмене
кпмуникације у ппслпвнпм пкружеоу и пбрада ппдатака у хптелскпм ппслпваоу. Практишне вежбе
везане за директну и индиректну хптелску прпдају. Разумеваое структуре и карактеристика
пријемнпг пдељеоа и практишан рад на ппслпвима резервације, пријема, пријаве, бправка и
пдјављиваоа гпста. Практишан рад на ппјединим радним местима пријемнпг пдељеоа. Управљаое
кадрпвима рецепције. Пдређиваое цене смещтаја и других брпјшаних ппказатеља везаних за
смещтајне јединице. Евиденције у пријемнпм сектпру хптела.
Литература:
Павлпвић, Т. (2011): Сектпр спба – rooms division, Frame Media, Бепград. ISBN 978-86-907795-7-4
Дпдатна литература: Галишић В., Иванпвић С., Лупић М.(2005): Хптелска прпдаја и рецепцијскп
ппслпваое, Факултет за туристишки и хптелски меначмент, Ппатија. ISBN 953-6198-51-7 1. Ismail, A.
(2001): Front Office Operations and Management, Thomson Delmar Learning. ISBN 0766823431
Брпј часпва активне наставе
Тепријска настава:3
Практична настава:3
Метпде извпђеоа наставе
Предаваоа се кпмбинују са кпмуникативним, интерактивним вежбама, а пд студената се пшекује
активнп ушещће у настави и критишкп размищљаое.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
Приступни рад
60
Усмени испит
40

Студијски прпграм:Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ЕКПНПМИКА ТУРИЗМА
Наставник: др Љубпмир Јпванпвић
Статус предмета: пбавезан
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: нема
Циљ предмета: Састпји се у адекватнпм уппзнаваоу студената и оихпвпм усвајаоу пдгпварајућих
знаоа и вещтина неппхпдних за успещнп функципнисаое предузећа из пбласти туризма и
угпститељтва у услпвима сталних прпмена у глппбалнпм тржищнпм пкружеоу. Кпнкретније, циљеви
пвпг предмета су: сагледаваое и анализа екпнпмских ппказатеља (параметара) туристишкпугпститељске тражое и ппнуде, туристишких дестинација, путнишких агенција и других релевантних
кпмппненти, ппсебнп у кпмпаративнпј анализи туристишкпг развпја и преднпсти других земаља у
пднпсу на ппзицију наще земље и нащих предузећа.
Исхпд предмета: Усвајаое знаоа и вещтина из предлпженпг садржаја пвпг предмета пмпгућава
студентима да се кпректп уппзнају са свим релевантним фактприма и ппказатељима туристишкпугпститељских активнпсти на нивпу гране, групације и привредних друщтава са пдгпварајућпм
екпнпмскпм валпризацијпм, щтп ће им пмпгућити предвиђаое даљег туристишкп-угпститељскпг
развпја, али и даље детаљније примене.

-

Садржај предмета:
Тепријска настава:
Пснпвна пбележја туризма и угпститељства кап привредне гране, групације.
Екпнпмика туризма и угпститељства у систему наука.
Пснпвна пбележја туристишкп-угпститељске тражое.
Битне екпнпмске карактеристике туристишкп-угпститељске ппнуде.
Пснпвне карактеристике туристишких дестинација.
Визија, циљеви, стратегије и пдрживи развпјтуризма и угпстителјства.
Пснпвна екпнпмска пбележја туристишкп-угпститељских привредних субјеката (предузећа).
Прганизаципна и меначерска структура туристишкп-угпститељских предузећа.
Мереое перфпрманси туристишкп-угпстителјских предузећа.
Критишки псврт на стаое у Србији.
Практична настава:
- Вежбе, студијски истраживачки рад и други пблици практичнпг рада.
Литература:
Миленкпвић, С., Туризам и екпнпмија, Екпнпмски факултет, Крагујевац, 2009.
Ункпвић,С., Зешевић,Б. 2016. Екпнпмика туризма, Екпнпмски факултет у Бепграду.
Брпј часпва активне наставе: 3

Теријска настава: 3

Практична настава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, студија слушаја, ушеое крпз заједнишки рад на рещаваоу
практишних прпблема,
сампсталнп истраживаое студената и рещаваое прпблема на пснпву дпбијених задатака.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Заврщнииспит
ппена
приступни рад
60
усмени испт
40

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: УПРАВЉАОЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ КАПИТАЛПМ
Наставник/наставници:др Ана Дукић
Статус предмета:пбавезан
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета
Пбразпвни циљеви предмета су вищеструки: ушинити студенте свесним знашаја кап и места п улпге
интелектуалнпг капитала у управљаоу туристишким предузећем; пренети студентима дпвпљнп
практишнпг знаоа п тпме какп управљати интелектуалним капиталпм у прганизацији да би били у
стаоу да успещнп пбављају пве ппслпве у пракси.
Исхпд предмета
Студенти такпђе треба да буду сппспбни да примене неке пд пснпвних мпдела и техника
управљаоа интелектуалним капиталпм у реалнпј ситуацији.
Садржај предмета
Ппјам и знашај интелектуалнпг капитала; Ппипљиви и неппипљиви ресурси; Нематеријална актива;
Елементи нематеријалне активе; Ушеое и знаое; Структурални капитл; Релаципни капитал.
Литература:
1. Agostini, L., Nosella, A and Filippini, R. (2017), “Does intellectual capital allow improving innovation
performance? A quantitative analysis in the SME context”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 18
No. 2, pp. 400-418.
2. Hidayat, C., Putong, I. and Puspokusumo, R. A. A. W. (2016). The Interrelationship between
Intellectual Capital and Financial Performance: A Case Study of Indonesian Insurance Companies,
Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, Vol. 24, pp. 83-97.
3. Mohamed, I. A.H. (2017), Methods of measuring intellectual capital ant the efficiency of
investment it: advantages and disadvantages. Analytical comparative study, Imperial journal of
Interdisciplinary research, Vol. 3, No. 2, pp. 1083-1092.
4. Nourani, M., Chandran, V., Kweh, Q. L., and Lu, W.-M. (2017), Measuring Human, Physical and
Structural Capital Efficiency Performance of Insurance Companies. Social Indicators Research,
137(1), pp. 281–315.
5. Sullivan, P.H. (2000), Value-Driven Intellectual Capital: How to Convert Intangible Corporate Assets
into Market Value, Wiley, New York.
Брпј часпва активне наставе
Тепријска настава: 2
Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе
Настава на предмету се извпди: (1) предаваоа, пднпснп пренпщеое систематских сазнаоа из
литературе, и (2) практишан рад студената крпз: (а) дискусију слушајева из праксе, (б) приступни
радпви на задату тему и (ц) групне презентације прпјеката пд стране студентских тимпва.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
Приступни рад
60
Усмени испит
40

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ПРГАНИЗАЦИПНП ППНАЩАОЕ
Наставник/наставници: др Ђпрђе Михаилпвић
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: нема
Циљ предмета
Циљеви премета Прганизаципнп ппнащаое су вищеструки: ушинити студенте свесним знашаја људи
и оихпвпг ппнащаоа у прганизацијама; пренети студентима знаоа п узрпцима, фактприма,
манифестацијама и ппследицама ппнащаоа људи у прганизацији кап и п мпгућим нашинима
управљаоа тим ппнащаоем; ппмпћи студентима да пвладају са дпвпљнп практишнпг знаоа, метпда,
техника и вещтина кпјим је мпгуће ефикаснп утицати на ппнащаое људи у прганизацијама.
Исхпд предмета
Накпн пдслущанпг курса студенти би требалп да буду сппспбни да: разумеју пснпвне узрпке, пблике
и ефекте ппнащаоа људи у прганизацијама, примене пснпвне кпнцепте и теприје из пбласти
прганизаципнпг ппнащаоа у пракси, иницирају, усмеравају и мптивищу ппнащаое људи у
прганизацијама ради пствариваоа прганизаципних и индивидуалних циљева.
Садржај предмета
Тепријска настава
Садржај предмета се састпји из следећих тема: класишни и савремени кпнцепти прганизаципнпг
ппнащаоа, индивидуалне разлике на ппслу: индивидуалне лишнпсти и сппспбнпсти, метпде
унапређеоа индивидуалних перфпрманси у прганизацијама: мптивација, пцеоиваое и
награђиваое радних перфпрманси, задпвпљствп ппслпм и прпдуктивнпст, дпнпщеое пдлука у
прганизацијама, метпде унапређеоа тимских перфпрманси у прганизацијама, изградоа ефективнпг
лидерства у прганизацијама: савремене теме у лидерству, управљаое путем вреднпсти: изградоа
ефективне прганизаципне културе и климе, прганизаципнп ппнащаое у глпбалнпм кпнтексту:
наципнална култура и меначмент теприја и пракса, мпћ, пплитишки прпцеси и кпнфликти у
прганизацији, управљаое знаоем у прганизацији, ппнащаое људи у прпменама.
Литература:
Osland J., Kolb D., Rubin I. The Organizational Behavior Reader Prentice Hall 2001
Schermerhorn J., Hunt J. Osborn R. Organizational Behaviour John Wiley 2005
French R., Rayner S., Rees G., Rumbles S. Organizational Behaviour John Wiley 2008 4, Јанићијевић Н.
Пргаснизаципнп ппнащаое Бепград: Дата Статус 2008
Брпј часпва активне наставе
Тепријска настава: 2
Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе
Настава на предмету се извпди крпз (1) предаваоа, пднпснп пренпщеое систематских сазнаоа из
литературе, и (2) практишан рад студената крпз: (а) дискусију слушајева из праксе, (б) семинарске
радпве на задату тему и (ц) групне презентације прпјеката пд стране студентских тимпва.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
Приступни рад
60
Усмени испит
40

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ЕКПТУРИЗАМ И ЗАЩТИТА ПРИРПДЕ
Наставник: др Љубпмир Јпванпвић
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: нема
Циљ предмета
Сазнаое п знашају, разлпзима, циљевима и задацима защтите прирпде, са нагласкпм на улпзи
защтићених прирпдних дпбара у свету и у нащпј земљи; Уппзнаваое студената са међуспбнпм
услпвљенпщћу туризма и защтите прирпде, пднпснп расту и знашају екплпщких фактпра за
успещнп и дугпрпшнп туристишкп привређиваое; Сагледаваое места и улпге защтићених
прирпдних дпбара кап сегмента система защите живптне средине у нащпј земљи;
Исхпд предмета
Усвајаое знаоа п ппјму, знашају, улпзи и струкурним пдликама екптуризма, кап кпнцепта и
тржищне категприје; Изградоа кпмпетенција студената за избпр адекватних инструмената за
примену кпнцепта екптуризма у реалнпм живпту и на кпнкретним дестинацијама (наципнални
паркпви, резервати бипсфере и друга защтићена прирпдна дпбра), шиме ће се афирмисати
апликативни карактер знаоа стешених ппхађаоем пвпг предмета.
Садржај предмета
Тепријсканастава
Пснпвна питаоа защтите прирпде – Кпнцепције ппставке и циљеви защтите прирпде; Пдпс
защтите прирпде и защтите живптне средине; Пснпве планираоа защтите прирпде; Защтићена
прирпда Србије – преглед и пцена стаоа; Прирпднп-гепграфске и функципналне пспбенпсти
наципналних паркпва; Развпј туризма и защтита прирпде у наципналним паркпвима Србије;
Туризам и защтита прирпде у наципналним пракпвима Балканскпг пплупстрва, Еврппе и САД-а;
Екптуризам кап кпнцепт и тржищна категприја.
Практична настава
Екплпщки, екпнпмски и спцип-културни пквир екптуризма; Индикатпри утицаја туризма на
екплпщку средину; Прирпднп-екплпщке вреднпсти наципналних паркпва Србије; Развпј
екптуризма у свету и у нащпј земљи;Презентација прпјектних задатака везаних за развпј туризма и
защтиту прирпде у защтићеним прирпдним дпбрима; Пбилазак защтићенпг прирпднпг дпбра,
ради сагледаваоа мпгућнпсти за равпј екптуризма; Израда SWOT анализа за ппједина туристишка
места, са псвртима на екплпщке аспекте туристишке валпризације.
Литература
1) Јпвишић, Д. (2010). Туризам и живптна средина. TOНплус, Бепград.
2) Стпјанпвић, В. (2007): Пдрживи развпј туризма живптне средине, ПМФ, Нпви Сад, 2007
Брпј часпва активне наставе
Тепријска настава: 2
Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе: Ad catedra, дискусија, презентације, вежбе, практична настава, итд...
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
активнпст у тпку предаваоа
10
прпјектни задатак
10
кплпквијум-и
2x15=30

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

ппена
0
50

Студијски прпграм:Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: УПРАВЉАОЕ КУЛТУРНИМ ДПГАЂАЈИМА У ТУРИЗМУ
Наставник: прпф. др Радпмир Стпјанпвић
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета: Циљ предмета је да се студентима упптпуне знаоа п разлишитим видпвима културнпг
стваралащтва и културнпг наслеђа.
Исхпд предмета: Уппзнаваое за пснпвним ппјмпвима цивилизацијскпг и културнпг развпја
шпвешанства, пд праистприје дп нащих дана. Дефинисаое кљушних еппха културнпг развпја и узрпшнпппследишне аспекте оихпвпг настајаоа и трајаоа. Утврђиваое главних ппјавних пблика
манифестпваоа културе, ппсебнп крпз уметнишку праксу, кап и пснпвних материјалних пстатака
(културних дпбара) у свакпм ппјединпм перипду.
Садржај предмета: Тепријска и практична настава
Уппзнаваое са пквирним ппјмпвима културнп-уметнишкпг стваралащтва (цивилизацијска услпвљенпст,
друщтвени и екпнпмски фактпри развпја). Представљаое пснпвних категприја културних дпбара,
нашин оихпвпг шуваоа, рестаурације, правила струшне пбраде и излагаоа. Правила кпмуникације са
публикпм. Пснпвни перипди културнп-уметнишкпг стваралащтва. Уппзнаваое са терминплпгијпм
културних и уметнишких фенпмена. Представљаое ппјединашних перипда и уметнишких еппха:
праистпријска уметнпсти, дпба великих првих цивилизација, антишки перипди, средои век у Еврппи и
кпд нас, ренесанса у Италији и псталим еврппским земљама, маниризам, барпк у еврппским земљама,
рпкпкп, класицизам, бидермајер, рпмантизам, реализам, импресипнизам, ппентилизам,
непимпресипнизам, сецесија, уметнишки правци 20. века; знашај ппзприщта, музике и коижевнпсти,
нпви медији, разлишите културнпуметнишке манифестације. Уппзнаваое са културним дпбрима сваке
наведене еппхе у српскпј уметнпсти. Практишна настава Уппзнаваое са типплпгијпм културних дпбара
и кпнкретним садржајима културне ппнуде (музеји, ппзприщта, фестивали, неппкретна културна
дпбра) у пкружеоу. Сумираое ппдатака крпз ппјединашна излагаоа и семинарске радпве.
Литература

1.Плга Хачић, Гпрдана Стпјакпвић, Ксенија Херман-Милинкпвић, Татјана Ванић, Иван Иванпвић (2005):
Културни туризам, Прирпднп-математишки факултет, Департман за гепграфију, туризам и
хптелијерствп, Нпви Сад
2.Јелиншић Даниела Ангелина (2009): Абецеда културнпг туризма,Меандармедиа, Загреб
3.Melanie K. Smith & Mike Robinson (2006): Cultural tourism in a changing world, Clevedon, Channel view
publications
4. Greg Richards (2006): Cultural Tourism: Global And Local Perspectives, New York: Routledge
5.Melanie K.Smith (2003): Issues in Cultural Tourism Studies, Routledge, Taylor and Francis Group, London
and New York
6.Bob Mckercher,Hilary du Cros (2002): Cultural Tourism: Partnership Between The Tourism and Cultural
Heritage Management, Haworth Hospitality Press
7.Пивац Татјана (2007). Урбани центри у културнпм туризму Башке, Бепград, Задужбина Андрејевић,
Бепград, страна 1-90
8.Павле Тпмић, Јпван Рпмелић, Саща Кицпщев, Снежана Бесермеои, Владимир Стпјанпвић, Татјана
Пајпвић, Драгпслав Павић (2002): Културна дпбра у туристишкпј ппнуди Впјвпдине, наушнп-пппуларна
мпнпграфија, Департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп, Нпви Сад, страна 1-139
Брпј часпва активне наставе
Тепријска настава: 2
Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе: Предаваоа, вежбе, тренинзи, семинарски радпви...

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
активнпст у тпку предаваоа
10
практишна настава
50

Завршни испит

ппена

усмени испт

40

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ППСЛПВАОЕ УГПСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
Наставник: др Радпмир Стпјанпвић
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема услпва
Циљ предмета
Савладати тепретска знаоа и практишне вещтине из управљаоа и рукпвпђеоа угпститељским
предузећима и пбјектима.
Исхпд предмета
Псппспбљени студенти за разумеваое планираоа, прганизпваоа, рукпвпђеоа и кпнтрпле кап
пснпвних функција меначера у Угпститељским предузећима и пбјектима
Садржај предмета
Тепријска настава:
Истпријски развпј угпститељскпг предузећа. Елементи угпститељскпг предузећа. Стратегијски
угпститељски менчмент. Тактишки угпститељски менчмент. Ппертивни угпститељски менчмент.
Гастрпнпмија и улуживаое. Меначмент смещтaја и хптелскпг дпмaћинства. Финансијскп и
инпвативнп угпститељскп ппслпваое. Менaчмент квлитета и људских ресурса у угпститељству.
Знашај групнпг и тимскпг рада у угпститељству.
Практишна настава:
Вежбе, Други пблици наставе, Студијски истраживашки рад
Литература:

1.
2.

Јпвищић, Д., Оснпви туризма, ПМФ, Бепград, 2007.
Тпмић, П., Рпмелић, Ј., Бесермеои, С., Увпд у туризам, ПМФ, Нпви Сад, 2003.
Брпј часпва активне наставе
Тепријска настава: 2 Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе:
мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, студија слушаја, ушеое крпз заједнишки рад на
рещаваоу практишних прпблема
сампсталнп истраживаое студената и рещаваое прпблема на пснпву дпбијених задатака.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
Приступни рад
70
усмени испт
30

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ППСЛПВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
Наставник: др Мирпслав Маркпвић
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета
Разумевање појма и процеса Пословне интелигенције, техника и алата који се користе за Пословну
интелигенцију, као и начина примене овог концепта у пословању у циљу профитабилног и одрживог
развоја пословања.
Исхпд предмета
Студент је упознат са концептом Пословне интелигенције, апликацијама Рударења података (Data
Mining) и Великих података (Big Data).
Студент је упознат са областима примене овог концепта, најбољим праксама и прагматичним
приступима.
Студент се упознаје са основним техникама и алатима за Анализу и Рударење података, укључујући
Факторску анализу, Кластер анализу и Мултидимензионално скалирање.
Садржај предмета
Принципи, прпцеси и елементи Ппслпвне интелигенције; Апликације ппслпвне интелигенције у
ппслпваоу; Инфпрмаципни системи за анализу ппдатака, Системи за ппдрщку пдлушиваоу и
Експертни системи; Кпнцепт Великих ппдатака и технплпгије кпје се кпристе; Рашунарствп у пблаку;
Мащинскп ушеое и Вещташка интелигенција.
Технике и алати за Анализу ппдатака; Метпде, технике и алати Рудареоа ппдатака; Фактпрска
анализа; Кластерска анализа и Мултидимензипналнп скалираое; Вежбе на рашунару кпристећи
Microsoft Excel и алате за анализу ппдатака.
Литература
 Солдић – Алексић, Ј. (2011). Примењена анализа података: рад у програмима за статистичку
анализу и табеларна израчунавања, Економски факултет, Универзитет у Београду, ИСБН:
978-86-403-1180-9
 Provost, F., Fawcet, T., (2013)“Data Science For Business: What You Need To Know About Data
Mining And Data-Analytic Thinking”,ISBN-13: 978-1449361327
 Марковић М., Матејић Т., Материјали у е-форми за припрему испита
Брпј часпва наставе
Тепријска настава: 2
Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, вежбена табли, вежбе на рашунарима, дискусија
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
активнпст у тпку предаваоа
10
писмени испит
30
2 теста
30
1 семинарски рад
30

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ТЕПРИЈА ПДЛУЧИВАОА
Наставник: др Мирпслав Маркпвић
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета
Стицаое знаоа за рад са метпдама вищеатрибутивнпг пдлушиваоа и вищекритеријумске анализе са
нагласкпм на рещаваое примера из праксе.
Исхпд предмета
Студент је псппспбљен да ради са репрезентативним скуппм метпда пдлушиваоа кап и да развија
мпделе пдлушиваоа. Студент стише какп тепријска знаоа, такп и практишне вещтине рада у
савременим спфтверима пдлушиваоа.
Садржај предмета
Тепријска настава
Увпд у пдлушиваое. Метпде вищеатрибутивнпг пдлушиваоа са студијама слушајева. Метпда ИКПР са
студијама слушајева. Метпде Promethee и Electre са студијама слушајева. Метпда АХП са студијама
слушајева. Групнп пдлушиваое. Студије слушајева групнпг пдлушиваоа. Спфтвер за пдлушиваое.
Метпде вищекритеријумске анализе са студијама слушајева. Теприја кприснпсти са студијама
слушајева. Интегрисани системи пдлушиваоа.
Практична настава
Пснпвне метпде вищеатрибутивнпг пдлушиваоа. Метпде ЛДР и ИКПР. Метпде Promethee и Electre.
Метпда АХП. Мпдели групнпг пдлушиваоа. Имплементација метпда пдлушиваоа. Примери
мпделпваоа реалних ппслпвних прпблема пдлушиваоа. Мпделпваое ппмпћу метпда
вищекритеријумске анализе у спфтверу. Мпделпваое ппмпћу вищеатрибутивне теприје кприснпсти
у спфтверу. Мпделпваое групнпг пдлушиваоа у спфтверу.
Литература
1. Шупић М., Сукнпвић М., "Пдлушиваое", ФПН, 2008
2. Ishizaka A., Nemery P. "Multi-Criteria Decision Analysis", Wiley, 2013.
Брпј часпва наставе
Тепријска настава: 2
Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе
Предаваоа се реализују кпмбинацијпм класишне наставе, студијама слушајева и гпстујућим
предаваоима струшоака из праксе. Вежбе се реализују класишним нашинпм прекп рещаваоа
задатака, али и презентацијпм спфтверских алата за пдлушиваое.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
кплпквијум-и
40
испит за рашунарпм
60

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: МЕНАЧМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТУРИЗМУ
Наставник: др Ђпрђе Михаилпвић
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета:
Прихватаое филпзпфије квалитета кап кљушнпг фактпра ппщтег привреднпг и друщтвенпг развпја;

упознавање са улогом и значајем квалитета и основним разлозима за увођење концепата
квалитета у пословање туристичких предузећа и туристичких дестинација; разумевање улоге
и значаја квалитета у туризму.
Исхпд предмета:
Дппринпс предмета пгледа се у псппспбљаваоу за практишну примену меначмента квалитета
туристишкпг прпизвпда уз уважаваое свих специфишнпсти кпје прпистишу из оихпве хетерпгенпсти и
кпмплекснпсти. Усвајаое пснпвних тепријских и на оима базираних практишних сазнаоа,
сппспбнпсти и вещтина у туризму.
Садржај предмета
Тепријска настава
Дефинисаое и разрада пснпвних принципа система меначмента квалитета; Кпнцепт квалитета
туристишких услуга: Дефинисаое квалитета туристишких услуга ; Приступи управљаоу квалитетпм;
Пснпвне преднпсти кпје прпизилазе из примене кпнцепта квалитета; Трпщкпви квалитета; Кљушне
детерминанте квалитета туристишких услуга; Технишке и функципналне димензије квалитета
туристишких услуга ; Кпнцепт атрактивнпг квалитета; Стандарди квалитета; Мереое квалитета
туристишких услуга крпз SERQUAL мпдел; Туристи кап елемент квалитета туристишких услуга: Улпга
пптрпщаша у прпцесу пружаоа туристишких услуга; Ушещће пптрпщаша у ппјединим фазама исппруке
туристишких услуга; Савремени приступи и системи управљаоу квалитетпм туристишких услуга:
Садржај кпнцепта ТQМ; Каизен; Награде за квалитет базиране на принципима ТQМ; ISO 9000 и ISO
14001 у туристишким услугама; Екп – меначмент у туризму; Врсте кпнтрпле квалитета туристишких
услуга; Управљаое рекламацијама и притужбама туриста
Практична настава:
Анализа практишних искустава у свету и у нащпј земљи са аспекта кпји се изушавају на шаспвима
предаваоа; практишна настава прати тепријски деп наставе
Литература
1. Кпсар, Љ., Ращета, С. (2005): Изазпви квалитета - Меначмент квалитета у хптелијерству, Вища
хптелијерска щкпла, Бепград
2. Ппппв-Раљић, Ј., Блещић, И. (2012): Безбеднпст хране – примена HACCP система у
угпститељству и хптелијерству, Универзитет у Нпвпм Саду, Прирпднп-математишки факултет,
Департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп, Нпви Сад
3. Ћпсић, М. (2010): Управљаое квалитетпм туристишких услуга, Виспка туристишка щкпла
струкпвних студија, Бепград
Брпј часпва наставе
Тепријска настава: 2
Практична настава: 2
Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, вежбе, ппсете угпститељским пбјектима, сајмпвима винаријама идр. у кпјима се
студенти уппзнају са применпм тепретских знаоа у пракси, кпнсултације.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
активнпст у тпку предаваоа
5
усмени испит
40
практишна настава
10
кплпквијуми
2*15
1 семинарски рад
15

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: РЕЩАВАОЕ СЛПЖЕНИХ ПРПБЛЕМА
Наставник: др Зпран Шегаоац
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: нема
Циљ предмета
Примена знаоа из математике и лптике на рещаваое практишних прпблема
Исхпд предмета
Студенти кпји пплпже испит биће псппспбљени да примеоују градивп у циљу разумеваоа и анализе
прпблема, избпра пптималне технике оегпвпг рещаваоа, и оене успещне примене.
Садржај предмета
Тепријска настава
Селекција инфпрмација и пдређиваое метпде за рещаваое датпг прпблема. Рещаваое метпдпм
претраге. Хипптезa и закљушак. Неппхпднпст и дпвпљнпст. Избпр и примена ппстпјећих мпдела.
Избпр и пдлука. Кпмбинатпрне вещтине. Математишкп мпделпваое прпблема. Анализа ппдатака.
Графишке метпде. Верпватнпћа. Стаблп пдлушиваоа.
Практична настава
Вежбе у пптпунпсти прате предаваоа.
Литература
1. Dž. Sezerani, "Rešavanje problema", Valera, 2008.
2. John Butterworth, Geoff Thwaites "Thinking skills: Critical Thinking and Problem Solving", Cambridge
University Press, 2013.
Брпј часпва наставе

Тепријска настава: 2

Практична настава: 2

Метпде извпђеоа наставе
Предаваоа реализује прпфеспр на табли. Вежбе раде сви студенти заједнп.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе

ппена

Завршни испит

ппена

приступни рад

60

писмени испит

40

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: СТРУШНА ПРАКСА 1
Наставник: Игпр Стпјанпвић
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: нема
Циљ предмета
Псппспбљаваое студената за сампстални истраживашки рад у преппзнаваоу и рещаваоу
кпнкретних задатака из пбласти студијскпг прпграма у предузећима. Псппспбљаваое студента за
примену стешених струшних и струшнп-апликативних знаоа. Стицаое неппсредних сазнаоа п
функципнисаоу и прганизацији предузећа и институција кпје се баве ппслпвима у пквиру струке
за кпју се студент псппспбљава.
Исхпд предмета
Студенти је сппспбан да: примени стешена знаоа у рещаваоу кпнкретних задатака из пбласти
туристишкпг ппслпваоа, ради у тиму и сарађује са кплегама на рещаваоу прпблема, кап и да се
укљуши у прпцесе рада и прганизацију рада у кпнкретнпм ппслпвнпм пкружеоу, кпристи,
прпдубљује и пбпгаћује стешена тепријска и практишна знаоа ради преппзнаваоа и рещаваоа
кпнкретних питаоа и задатака кпји се ппјављују у реалним услпвима.
Садржај предмета
Тепријска настава
Дефинище се за свакпг студента ппсебнп, у дпгпвпру са рукпвпдствпм предузећа или институције
у кпјима се пбавља струшна пракса, а у складу са прпфесипналнпм пријентацијпм кандидата.
Уппзнаваое студената са делатнпстима изабранпг предузећа или институције, нашинпм
ппслпваоа, прганизацијпм, управљаоем и местпм и улпгпм инжеоера защтите живптне средине
у оихпвим прганизаципним структурама.
Практична настава
Ппдразумева бправак и рад студента у предузећима, устанпвама и прганизацијама у кпјима се
пбављају разлишите делатнпсти ппвезане са туристишким ппслпваоем. Тпкпм праксе студенти
мпрају впдити Дневник струшне праксе.
Пстали часпви: 6 недељнп (90 у семестру)
Метпде извпђеоа наставе
Примена разлишитих метпда истраживаоа, кпнсултација (индивидуалних и групних). Примена
наставних метпда уз практишан рад.

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: СТРУШНА ПРАКСА 2
Наставник: Игпр Стпјанпвић
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: нема
Циљ предмета
Псппспбљаваое студената за сампстални истраживашки рад у преппзнаваоу и рещаваоу
кпнкретних задатака из пбласти студијскпг прпграма у предузећима. Псппспбљаваое студента за
примену стешених струшних и струшнп-апликативних знаоа. Стицаое неппсредних сазнаоа п
функципнисаоу и прганизацији предузећа и институција кпје се баве ппслпвима у пквиру струке
за кпју се студент псппспбљава.
Исхпд предмета
Студенти је сппспбан да: примени стешена знаоа у рещаваоу кпнкретних задатака из пбласти
туристишкпг ппслпваоа, ради у тиму и сарађује са кплегама на рещаваоу прпблема, кап и да се
укљуши у прпцесе рада и прганизацију рада у кпнкретнпм ппслпвнпм пкружеоу, кпристи,
прпдубљује и пбпгаћује стешена тепријска и практишна знаоа ради преппзнаваоа и рещаваоа
кпнкретних питаоа и задатака кпји се ппјављују у реалним услпвима.
Садржај предмета
Тепријска настава
Дефинище се за свакпг студента ппсебнп, у дпгпвпру са рукпвпдствпм предузећа или институције
у кпјима се пбавља струшна пракса, а у складу са прпфесипналнпм пријентацијпм кандидата.
Уппзнаваое студената са делатнпстима изабранпг предузећа или институције, нашинпм
ппслпваоа, прганизацијпм, управљаоем и местпм и улпгпм инжеоера защтите живптне средине
у оихпвим прганизаципним структурама.
Практична настава
Ппдразумева бправак и рад студента у предузећима, устанпвама и прганизацијама у кпјима се
пбављају разлишите делатнпсти ппвезане са туристишким ппслпваоем. Тпкпм праксе студенти
мпрају впдити Дневник струшне праксе.
Пстали часпви: 6 недељнп (90 у семестру)
Метпде извпђеоа наставе
Примена разлишитих метпда истраживаоа, кпнсултација (индивидуалних и групних). Примена
наставних метпда уз практишан рад.

Студијски прпграми: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: ПРИСТУПНИ ИСТРАЖИВАШКИ РАД
Наставник: ментпр (наставници стручних и стручнп-апликативних предмета)
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: пдпбрена тема мастер рада
Циљ предмета: припрема студенте да уппзнају метпде за истраживаое практишних прпблема у
пбласти туристишкпг ппслпваоа и да науше да скупљају и анализирају литературу из пбласти кпја је
везана за мастер рад кап и да уппзнају метпдплпгију израде мастер рада.
Исхпд предмета:
Накпн пплпженпг испита студенти су сппспбни да сампсталнп или тимски врще истраживаоа у пбласти
туризма и прганизације предузећа, сакупљају и анализирају литературу из пбласти мастер рада,
анализирају, примеоују и пбјављују резултате истраживаоа, ураде мастер рад.
Садржај предмета:
Примеоени истраживашки рад је прпјекат у кпјем се рещава практишан прпблем из туристишкпг
ппслпваоа кпји је у функцији израде мастер рада. Примеоени истраживашки рад се углавнпм ради у
предузећима шија је делатнпст везана за туризам и друге екпнпмске ппслпве кпји се тишу
прганизпваоа, са кпјпм Щкпла има сппразум или угпвпр.
Настава на предмету се пдвија крпз сампстални примеоени истраживашки рад. Крпз сампстални рад и
рад са ментпрпм (ментпр из Щкпле и кпментпр из изабранпг предузећа) студент дефинище пквирнп
тему мастер рада и затим је детаљнп разрађује, све дп писменпг предлпга и усмене пдбране детаљнпг
плана за израду мастер рада.
Реализација примеоенпг истраживашкпг рада мпже ппшети када је студенту пдпбрена тема мастер
рада. Пп заврщетку истраживаоа студент, уз сагласнпст ментпра, резултате прпјекта, у фпрми
семинарскпг рада, предаје студентскпј служби. У испитнпм рпку студент брани рад кпд ментпра мастер
рада. Пвај рад, касније шини деп Мастер рада.
Литература:
У зависнпсти пд пдабране теме истраживашкпг рада.
Брпј часпва активне наставе
Примеоени истраживачки рад: 16
(недељнп)
Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа,презентације, разматраое разлишитих студија слушаја и дискусије.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Предиспитне пбавезе
ппена
Завршни испит
ппена
истраживашки рад
50
усмени испит
30
семинарски рад
20

Студијски прпграм: Туристичкп ппслпваое
Назив предмета: МАСТЕР РАД
Наставник: наставници стручних и стручнп-апликативних предмета на студијскпм прпграму
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: пплпжени сви испити, приступни истраживачки рад и стручне праксе
Циљ предмета
Сврщени студент мастер струкпвних студија Туристишкп ппслпваое треба да ппкаже ппвећану
сппспбнпст истраживаоа у слушају нпвих или неппзнатих прпблема у предметнпј пбласти,
ппвезиваоа стешених знаоа и вещтина при рещаваоу слпженијег прпблема, кап и мпгућнпст да
прате и усвајају нпвине и резултате ппслпваоа у туризму. Циљ израде и пдбране мастер
струкпвнпг рада је развијаое сппспбнпсти кпд студената да резултате сампсталнпг рада
припреме у пдгпварајућпј фпрми јавнп презентују, кап и пдгпварају на примедбе и питаоа у вези
задате теме.
Исхпд предмета
Струкпвни мастер меначери унапредили су свпја раније стешена знаоа и вещтине кпје им
пмпгућавају бпљи наступ на тржищту рада, дпк им стешене кпмпетенције пмпгућавају заппслеое
у предузећима или сппственим прганизацијама. Струкпвни мастер меначери из пбласти
туристишкпг ппслпваоа мпгу сампсталнп, кап и у тиму, да рещавају слпжене прпблеме.
Припремпм резултата за јавну пдбрану, јавнпм пдбранпм и пдгпвприма на питаоа и примедбе
кпмисије студент стише неппхпднп искуствп п нашину на кпји у пракси треба презентпвати
резултате сампсталнпг или кплективнпг рада.
Садржај предмета
Садржај предмета се фпрмира ппјединашнп у складу са пптребама израде кпнкретнпг мастер
струкпвнпг рада, оегпвпм слпженпщћу и структурпм. Студент прпушава струшну литературу,
струшне мастер радпве студената кпји се баве слишнпм тематикпм, врщи анализе у циљу
изналажеоа рещеоа кпнкретнпг задатка кпји је дефинисан задаткпм мастер струкпвнпг рада.
Ментпр је активни учесник у свим фазама израде мастер рада.
Мастер рад је ппвезан са специфичним знаоима стеченим тпкпм стручне праксе. Рад
ппдразумева ппчетна тепријска истраживаоа у пбласти, накпн чега се дефинишу
прпблематика и циљеви мастер рада. Пптпм се приступа решаваоу прпблема, прпрачунаваоу,
прпјектпваоу, итд. тј. испуоаваоу циљева рада. Рад треба да буде ппткрепљен практичним
радпм, щтп ппдразумева планираое, прикупљаое, пбраду и анализу ппдатака, кап и креираое
писане кпмуникације.
Накпн пбављенпг истраживаоа студент припрема мастер рад у прпписанпј фпрми кпја садржи
следећа ппглавља: Увпд, Циљ рада, Тепријска истраживаоа, Практичан рад, Резултати и
дискусија, Закљушак и Преглед кприщћене литературе.
Накпн заврщенпг рада, студент предаје писану верзију рада, кпју кпмисија прегледа и пдпбрава
усмену пдбрану. Шлан кпмисије за пдбрану мастер рада је и представник институције у кпјпј
студент реализује мастер рад. Пдбрана је јавна.
Метпде извпђеоа наставе
Ментпрски, интерактивни, практишни, индивидуални рад.
Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)
Пцена Мастер рада је резултат пцене квалитета писменпг рада и квалитета усмене презентације
рада.

