
Студијски програм/студијски програми :Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Увод у туризам (Т101a) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Снежана В. Бесермењи 
Статус предмета: Обавезан заједнички предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са развојним путем туризма, уз представљање разлика између савременог туризма и 
аналогних појава у прошлости. Дефинисање туризма и упознавање са основним принципима и 
условима за развој туризма. 
Исход предмета  
Стечено знање о мотивима и факторима туристичких кретања, облицима туристичких кретања, 
факторима туристичке понуде,омогућиће праћење предавања на вишим годинама из уско-стручних 
туристичких предмета, као и касније непосредно укључивање у радни процес. 
Садржај предмета 
Појам туризма. Разлике између савременог туризма и аналогних појава у прошлости. Епоха туризма 
привилегованих класа (Античка Грчка, Антички Рим, Појава Хришћанства, Одумирање феудализма и 
превласт грађанске класе). Савремени туризам (Почеци и експанзије туризма, Нове саобраћајне 
могућности и њихов утицај на туризам, Смештајни капацитети и њихова трансформација, Појава 
туристичких места, Туристичке организације и појава државних органа у туризму, Развитак туризма 
после Првог светског рата, Међународна туристичка сарадња). Развој међународног туризма (Почеци 
и истраживања у туризму и формирање посебних научних дисциплина, Предмет туризмолошких 
проучавања, Истраживања туристичких кретања, Функције савременог туризма, Неекономске 
функције, Економске функције, Тенденције на тржишти тражње). Упознавање са савременим 
туризмом у Републици Србији и стратегијом развоја. 
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Број часова  активне наставе                                                                                  5 (75) Остали часови 

- Предавања: 
3 
 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
- 

Студијски истраживачки рад: 
- 
 

Методе извођења наставе 
Монолошка метода, дијалошка метода, хеуристички разговор, проблемска настава, групни рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит 30-45 
практична настава 0-5   
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   
 


