
 
Студијски програм: Дипломирани професор географије / Дипломирани географ / 
Интегрисане студије двопредметне наставе природних наука, математике и 
рачунарства (модул Географија-Информатика и модул Биологија-Географија) 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Туристичка географија 
Наставник: др Кристина Т. Кошић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са развојним путем  и основним појмовима туризма, уз представљање разлика између 
савременог туризма и аналогних појава у прошлости. Дефинисање туризма и упознавање са основним 
принципима и условима за развој туризма. Циљ је да се студенти упознају са тероијским основама 
туристичке географије: са предметом проучавања, методама, основним појмовима и категоријама 
туризма, његовим функцијама. 
Исход предмета  
Савладавање основних теоријских знања о атрактивностима и факторима туристичких кретања, 
облицима туристичких кретања, факторима туристичке понуде и методама туристичке валоризације 
ће бити основа знања из домена туристичке географије, и омогућиће успешније праћење предавања 
на вишим годинама студија из области регионалне туристичке географије.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам туристичке географије; Домени истраживања туристичке географије; Историјске основе 
туризма; Појам туристе и туризма; Основне категорије туризма; Туристичка потреба и елементи 
туристичких кретања; Функције туризма; Туристичке атрактивности и туристичка валоризација; 
Природне туристичке атрактивности (Геоморфолошке, климатске, хидрографске, биогеографске); 
Културне туристичке атрактивности (Етносоцијалне, уметничке, амбијенталне, манифестационе, 
пејзажне); Фактори туристичких кретања (економски, политичке, културни, организациони) и 
утврђивање њиховог дејства на туристичка места; Дефинисање и подела облика туристичких 
кретања; Основни облици кретања (рекреативна, културна, екскурзиона, излетничка кретања); 
Мотивски облици кретања (Приморски, планински, градски, бањски, рурални, манифестациони 
туризам); Остали мотивски облици кретања; Географски облици кретања (Национална туристичка 
кретања, међународна туристичка кретања); Социолошки облици кретања; Транспортни облици 
кретања (железнички туризам, мото-туризам, ваздухопловни туризам, поморски туризам); 
Комуникативни фактори (железнички саобраћај, друмски саобраћај, водени саобраћај, ваздушни 
саобраћај); Рецептивни фактори (туристичко место, подела рецептивних фактора, посебна улога 
објеката за смештај, карактеристике главних врста и типова објеката за смештај; Појам и структурни 
елементи туристичке регије. Упознавање са елементима, процесом и методама туристичке 
валоризације. Развој туризма на простору Србије. 
Литература  
Лазић, Л., Кошић, К. (2004): Туристичка географија, Природно-математички факултет, Департман за 
географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.  

Број часова  активне наставе: 3 (45) Остали часови 
Предавања:  
2 

Вежбе:  
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
Метода усменог излагања, метода разговора, текстуална метода, илустративно-демонстративна 
метода уз коришћење компјутера и видео пројектора  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   
 



 


