
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Друштвене основе туризма (T201б) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Снежана В. Бесерменњи 
Статус предмета: Обавезан предмет за модул Туризам, изборни предмет за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са елементима друштвене географије, који имају изразит утицај на туризам 
(географија становништва, привредна географија и географија насеља). 
Исход предмета  
Упознавање са специфичним елементима материјалне и духовне културе одређених етничких група, 
облицима друштвеног живота, нормама и облицима понашања, религијама које су основа формирања 
различитих култура, основним демографским карактеристикама становништва, развојем насеља кроз 
историју. 
Садржај предмета 
Етно социјалне вредности у туризму. Развитак људског рода. Облици друштвеног живота. Народи и 
културе Света. Народи и културе Европе (Словенска етничка група, Германска етничка група, 
Романска етничка група, Остале етничке заједнице у Европи). Народи и културе Азије (Народи 
југозападне Азије, Народи, средње Азије, Народи северне Азије, Народи јужне Азије, Народи источне 
Азије, Народи југоисточне Азије), Аустралије и Океаније, Африке, Америке. Религија и туризам. 
Религијски садржаји у туризму. Верски туризам. Велике религије Света (Јеврејска религија, 
Хришћанска религија, Исламска религија, Хиндуизам, Будизам, Конфучије). Сакрални објекти и 
места, која су туристички афирмисана. Природно кретање становишта (морталитет и фертилите, 
структура становништва, полна, старосна и образовна). Развој насеља кроз историју, која 
представљају просторне-културно историјске целине атрактивним за туристичку посету. 
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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 
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  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   
 


