
Спецификација Дипломског рада (Т329) 

Студијски програм:  Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Наставници задужени за реализацију Дипломског рада (Т329) студената: др 
Снежана В. Бесермењи,  др Ивана В. Блешић, др Милан Д. Брадић, др Лазар В. Лазић, 
др Бранислав С. Ђурђев, др Милена Недељковић, др Олга Л. Хаџић, др Лукреција Л. 
Ђери, др Светлана М. Вукосав, др Анђелија Ч. Ивков-Џигурски, др Кристина Т. Кошић, 
др Невена Ј. Ћурчић, др Слободан Б. Марковић, др Драгослав Ј. Павић, др Владимир М. 
Стојановић, др Јован М. Ромелић, др Драган В. Тешановић, др Сава Ј. Јанићевић, др 
Јованка В. Попов-Раљић, др Ристо Ј. Прентовић, др Зоран А. Ристић,  др Владимир Н. 
Марковић, др Јасмина С. Ђорђевић, др Саша С. Кицошев, др Дарко Б. Гавриловић, др 
Татјана Д. Пивац, др Вања М. Драгићевић, др Слободанка Б. Марков, др Угљеша В. 
Станков, др Јован Н. Плавша, др Александра С. Драгин, др Драган М. Долинај, др 
Гордана Г. Јовановић 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  положени сви испити који су предвиђени на студијском програму 
Циљеви завршног рада:  
Истраживање, анализа и приказ резултата везаних за одређену туризмолошку 
дисциплину. Коришћење одговарајуће методологије и стила писања у складу са 
тематиком самог дипломског рада. 
Очекивани исходи:  
Исход предмета представљало би добијање оригиналног научног рада, чији резултати 
треба да дају одређени допринос у каснијим детаљнијим и озбиљнијим истраживањима 
дате научне дисциплине или географског подручја. 
Општи садржаји: 
Дипломски рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са 
методологијом истраживања у области туризма. Након обављеног истраживања 
студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: Увод, Теоријски 
део, Експериментални део, резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе. 
Теме и садржај дипломских радова који би се израђивали и бранили у оквиру 
студијског програма Дипломирани туризмолог, могли би да обухватају више научних 
дисциплина: различити облици туризма, економија, менаџмент и маркетинг, 
регионална туристичка географија, хотелијерство, гастрономија и ловни туризам. 
Методе извођења:  
Обавезна усмена одбрана дипломског рада пред званично одређеном комисијом. 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Студент може да освоји максимално 100 поена на основу писменог дела дипломског 
рада и на основу усмене одбране. 


