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Циљ предмета 
Предмет треба да омогући студенту стицање знања из: изградње, уређења и опремања угоститељских 
објеката, са познавањем основних појмова, подела и категоризација угоститељских објеката (за 
смештај, исхрану, пиће и друге уобичајене услуге забаве, анимације, рекреације итд.).  
Исход предмета  
На крају студент мора да покаже познавање (разумевање) из области: изградње, уређења и опремања 
угоститељских објеката, хигијене просторија и нових облика, тј, начина за савремено опремање и 
примену истих у угоститељству. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, подела, калсификација и каегоризација угоститељских објеката. Посебан осврт на хотел-
представник чврстих објеката за смештај и исхрану, као и друге пратеће елеметне. Изградња 
угоститељских објеката у складу са потребама делатности, критеријумима категоризације, 
трендовима у свету и еколошким захтевима. Типизирани угоститељски објекти великих светских 
ланаца хотела и ресторана. Локална архитектонска традиција у изградњи хотела. Уређење и 
опремање ресторана. Специјализовани угоститељски објекти. Опрема угоститељских радњи и 
објеката на превозним средствима (авио-саобраћај, бродови, железница). Одржавање опреме, 
средстава за рад и инвентара (хигијена просторија, техничких уређаја, намештаја). Савремена опрема 
и средства за рад у угоститељству. Заштита на раду (хигијена радне средине, заштита на раду). 
Стандарди и стандардизација у хотелско-угоститељским објектима (посебно са освртом на стандарде 
понашања, информација и комуникација, одевање, квалитет услуге). 
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Број часова  активне наставе                                                                                            4 (60) Остали часови 
Предавања: 
2 
 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: - Студијски истраживачки рад: - 
 

Методе извођења наставе 
Усмена предавања, метода разговора, илустративно-демонстративна. Предавања се комбинују са 
комуникативним интерактивним вежбама. Од студента се очекује активно учешће у настави и критичко 
размишљање. 

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   
 


