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Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са појмом и суштином туристичке регије и питањима туристичке 
регионализације. Да се сагледају аспекти историјског развоја туризма и најстаријих туристичких регија. Да се 
анализира обим туристичког промета у свету, као и земље туристичке тражње и понуде, те специфичности 
туристичке тражње на размеђи миленијума. Да се сагледају и усвоје основне природне, друштвене и културно-
историјске вредности свих континената и појединих макро регија, које су основ за развој туризма. Да се изврши 
регионализација континената и појединих држава и изуче најважније регије. 
Исход предмета  
На основу презентованог и усвојеног садржаја изучаване тематике, студент треба да развије опште и специфичне 
способности: критичко размишљање, повезивање различитих појава, овладавање академским нивоом анализе 
проблематике регије и регионализације; да усвоји знања о туристичкој регионализацији континената и њихових 
појединих делова, као и регија по појединим државама.    
Садржај предмета 
Теоријска настава. На бази досадашњих знања из туризма и географских основа и уз примену аналитичко-
синтетичког, компаративног, картографског, графичког, статистичког и других метода, излаже се проблематика 
туристичких регија. Појмовне категорије о туристичке регионализације и туристичких регија. Историјски аспект 
развоја туризма и најстарије туристичке регије. Обиму туристичког промету у свету, туристичкој тражњи и понуди, 
те о специфичности савремене туристичке тражње. Природне, друштвене и културно-историјске вредности Европе 
основ развоја туризма. Евро-азијско-афричко Средоземље - мега туристичка регија. Туризам Алпа, Пиринеја и 
Централног масива. Туризам у осталим европским земљама и највећим туристичким метрополама. Природне, 
друштвене и културно-историјске основе туризма Азије, Африке, Северне, Средње и Јужне Америке, као и 
Аустралије и Океаније. Најзначајније туристичке регије и простори Азије, Африке, Америке, Аустралије и Океаније. 
Практична настава. Анализа наведене проблематике кроз конкретне податке, графички и картографски материјал. 
Анализа туризма мега регија, регија на појединим просторима и државама., значајнијих мезо и микро регија и 
метропола.  
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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: Фронтални и групни рад, монолошка, дијалошка, метода разговора, илустративно-
демонстративна, усмено излагање са презентацијом.  

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 ..........  
Семинарски 0-5   
 


