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Циљ предмета 
Стицање знања студената из области метода и техника истраживања маркетинга у туризму, као и изградње целовитог 
маркетинг информационог система предузећа, без чега нема доношења релевантних пословних одлука. 
Исход предмета  
Студенти ће стећи знања о основним потребама, елементима и значају маркетинг истраживања у туризму. Савладаће кроз 
конкретне примере најчешће примењиване методе за маркетинг истраживања, пратећи целокупан процес планирања, 
припреме, извођења, обраде добијених података и тумачење резултата. Пратиће истраживање у контексту Маркетинг 
информационог система. Студенти ће бити оспособљени за организацију, реализацију и управљање маркетинг 
истраживањима у туризму. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Значај маркетинг истраживања. Типологија маркетинг истраживања. Носиоци маркетинг истраживања. Процес маркетинг 
истраживања. Карактеристике успешног маркетинг истраживања. Нове могућности у области маркетиншких 
истраживања. Програмирање активности истраживања. Извори података за маркетинг истраживања (примарни и 
секударни подаци, survey research и панели, експериментална метода, анализа података). Узорковање (појам и значај 
узорка, одређивање величине узорка, врсте узорка). Анализа, интерпретација и прогнозирање. Састављање извештаја по 
обављеном маркетинг истраживању. Проблем мерења у маркетинг истраживањима. Дефинисање контроле маркетинг 
активности и неке њене карактеристике. Управљање маркетинг истраживањем (улога менаџера и маркетинг истраживача, 
трошкови и буџетирање маркетинг истраживања, организација маркетинг истраживања). Компоненте маркетинг 
информационог система. Циљеви маркетинг информационог система. Изградња и имплементација маркетинг 
информационог система. Организациони контекст маркетинг информационог система. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Прегледом домаћих и страних литературних извора, као и садржаја на Интернет адресама студенти су дужни да пронађу 
различите методе маркетинг истраживања примењене на конкретним истраживањима, као и да сами у виду студије 
случаја изврше самостално истраживање неком од обрађених метода.  
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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 
Фронтални и индиректни облици. Метода усменог излагања, метода разговара, текстуална метода, 
илустративно-демонстративна метода и др. Посета предузећима или гостовање стручњака који спроводе 
маркетинг истраживања. Самостално проналажење и обрада стручног материјала, квантитативно-квалитативна 
анализа и држање излагања уз контролу предметног професора и асистента. 

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   

 
 


