
Студијски програм/студијски програми: Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Здравствени туризам (Т335) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Гордана Г. Јовановић и др Кристина Т. Кошић 
Статус предмета: изборни за све модуле 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање са карактеристикама бањског, здравственог и релаксационог (wellness) 
туризма. Наглашавање специфичности наведених врста, уз истицање растућег тренда wellness 
туризма у Србији и свету. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за област бањског, здравственог и релаксационог (wellness) туризма, у 
смислу туристичко-економске валоризије дестинација ових врста туризма. Студенти треба да буду 
оспособљени за самостално сагледавање и уочавање трендова у оквиру бањског, здравственог и 
релаксационог (wellness) туризма. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појмови бањског, здравственог и релаксационг (wellness) туризма. Аспекти историјског развоја 
здравственог туризма. Дестинације бањског и здравственог туризма у Србији и важније дестинације у 
свету. Специфичности здравственог, бањског и релаксационог (wellness) туризма туризма. Облици 
здравственог туризма - куративни, рехабилитацијски, здравствено превентивни. Економски учинци 
бањског, здравственог и релексационог (wellness) туризма. Менаџмент и организација бањског, 
здравственог и релакационог (wellness) туризма. Управљање развојем бањског, здравственог и 
релексационог (wellness) туризма у Србији. Перспективе бањског, здравственог и релаксационог 
(wellness) туризма у Србији и свету. Анализа обима туристичког промета здравственог туризма у 
свету, као и земље туристичке тражње и понуде, те специфичности савремене туристичке тражње у 
здравственом туризму у свету. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Посета бањским местима, климатским лечилиштима и објектима за пружање wellness услуга. 
Упознавање са савременим средствима у оквиру наведених облика туризма. 
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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 
Метода усменог излагања, метода разговора, текстуална метода, илустративно-демонстративна 
метода уз коришћење компјутера и видео пројектора. 

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   
 
 


