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Статус предмета: Изборни предмет за све модуле 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Предочити све позитивне и негативне ефекте туристичког развоја, који не обухватају само еколошке 
компоненете већ и социјалне и економске, дакле, комплексно сагледавање утицаја туризма на 
простор и друштво. 
Исход предмета  
Знање студената које би морало да омогући деловање у туристичкој пракси на начин који ће 
минимализовати негативне ефекта туризма по неку туристичку дестинацију и истовремено 
максимализовање позитивних утицаја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Хронологија односа туризма и животне средине, Утицаји туризма на туристичку дестинацију, 
Еколошки утицаји (утицаји на приобалне пределе, утицаји на планине, утицаји на градске туристичке 
центре), Утицаји туризма на поједине елемента животне средине (ваздух, вода, земљиште), 
Спречавање деградације и санација туризмом угрожених предела, Социо-културни утицаји, 
Економска анализа утицаја. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Утврђивање теоријских поставки и постизање већег степена њиховог разумевања кроз наставу која је 
заснована на анализи студија случајева. Припрема за израду семинарског рада. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 
 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: - Студијски истраживачки рад: 
0 
 

Методе извођења наставе 
Метода дијалога као пут за успостављање критичког односа према проблемтици, посматрање и 
сагледавање актуелног стања у датој области на терену, анализа и синтеза стања, бележење података 
о актуелним информацијама, анализа проблематике у преосталим земљама региона и света. 

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


