
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета:  Менаџмент у туризму (Т211) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Светлана М. Вукосав,  др Лукреција Л. Ђери 
Статус предмета: Обавезни заједнички предмет 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  нема 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената да кроз теоријску и практичну наставу решавају проблеме везане за  
управљање у туризму, као и доношење одлука чији резултат опредељује резултате пословања 
туристичких предузећа.  
Исход предмета  
Да студент овлада теоријским и практичним знањима из области менаџмента у туризму. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Анализа приступа менаџменту-дефинисања појма, значаја и начела менаџмента уопште, са посебним 
освртом на туризам и хотелијерство.  Оновни процеси у менаџменту. Изучавање развоја управљачке 
мисли, са појмовним дефинисањем процеса управљања и доношења одлука. Улога менаџера, са 
посебним освртом на специфичности управљања у туризму и хотелијерству. Улога државе у туризму. 
Управљање малим и средњим  предузећима   у туризму и хотелијерству.Фазе у стратегијском 
планирању у туризму и хотелијерству. Управљање визиторским атракцијама. Управљање 
туристичком дестинацијом.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На примерима решавање проблема везаних за доношење менаџерских одлука у правцу ефикасног 
управљања туристичким предузећима. 
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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 
Предавања,презентације преко компјутера, коришћење website-а, излагање семинарских радова, 
практична настава у предзећима. 

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   
 


