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Назив предмета: Принципи и методи туристичке валоризације (МТ206) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Кристина Т. Кошић 
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Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са научним радом у домену туристичке валоризације 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за област туристичке валоризације. Стицање знања за самостално 
валоризовање туристичких вредности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Димензије атрактивности. Оцена атрактивности природних и културних добара са становишта 
њихових унутрашњих вредности и могуће тржишне привлачности (конкурентност у односу на 
блиске дестинације и трендови у развоју туризма). Инфраструкурна и супраструкутурна 
оспособљеност за развој туризма. Процена могућег обима развоја туризма (приватни бизнис и 
јавни сектор). Модел туристичке валоризације Светске туристичке организације. Модел Hilary du 
Cros за оцену туристички потенцијала културних добара. Стејкхолдерски приступ туристичкој 
валоризацији применом аналитичког хијерархијског процеса.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Примена свих обрађених метода валоризације на конкретним дестинацијама, како би се утврдила 
њихова туристичка вредност, односно како би се дале смернице за даљи развој туризма у одређеној 
дестинацији. 
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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 
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   
 


