
Студијски програм/студијски програми: Мастер туризмолог 
Врста и ниво студија: Мастер студије 
Назив предмета: Етика ловног туризма (МТ125) 
Наставник: Др Ристо Ј. Прентовић 
Статус предмета: Обавезни за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Да се код студената формирају вредносни системи савременог ловства и одрживог ловног туризма и да 
се исти оспособе да у пракси ловно – туристичког пословања делују у складу са њима кореспондентним 
етичким нормама 
Исход предмета  
Усвојене релевантне вредносне оријентације одрживог ловства, односно ловног туризма, стечени 
позитивни ставови према заштити дивљачи и очувању биодиверзитета; Оспособљеност за научно 
промишљање појава из области лова и етике ловног туризма 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови етике; Појам и предмет етике ловног туризма; Концепт одрживог развоја и очувања 
биодиверзитета као вредносна основа етике ловног туризма; Идеал добробити животиња – вредносни 
регулатив етике ловног туризма; Филозовски, теолошки и правни аспекти односа човека према 
животињама; Ловачка етика; Пословна етика у ловном туризму. 
Практична настава 
Сарадња са институцијама и организацијама за заштиту природе и дивљачи (путем посета истима) и рад 
на популаризацији ловне етике 
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Број часова  активне наставе                                                                                      4 (60) Остали часови:- 
Предавања:           2 Вежбе:   2   Други облици 

наставе:  0  
Студијски 
истраживачки рад: 0          

Методе извођења наставе 
Предавање, консултативна настава, рефератско – дискутни рад, семинарске вежбе 

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   
 


