
Студијски програм/студијски програми: Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Екскурзиони и излетнички туризам (Т340) 
Наставник: др Татјана Д. Пивац 
Статус предмета: Изборни предмет за све модуле 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Дефинисати појам екскурзионог и излетничког туризма, његове специфичности  и облике. 
Исход предмета  
Усвојити појам  екскурзионог туризма и  његове специфичности. Издвојити различите врсте 
екскрзија и утврдити критеријуме по којима су поделе извршене. Дефинисати кораке у организовању 
истраживачког теренског рада и поступке у његовој реализацији. Дефинисати све фазе у припреми 
наставника и ученика приликом организовања екскурзионих кретања. Дефинисати кораке у 
организовању полудневних, дневних и вишедневних екскурзија и поступке у њиховој реализацији.   
Дефинисати кораке у организовању екскурзија у локалној средини, екскурзија у земљи и екскурзија у 
иностранству и поступке у њиховој реализацији. 
Утврдити које информације имају приоритет и дефинисати начин њихове презентације. Одредити 
критеријуме по којима се врши одабир агенције и утврдити улогу туристичких агенција у 
екскурзионим путовањима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање екскурзионог и излетничког туризма. Специфичности екскурзионог туризма са 
становишта активности и односа према организованим или слободним облицима едукације. Подела 
према предмету проучавања, дидактичкој намени, месту обављања, времену трајања. Припреме 
наставника. Припреме ученика. Мотивација и избор. Избор задатака за обраду. Избор локације. 
Израдити итинерер. Припреме за екскурзију. Извођење екскурзије. Реализација. Сумирање резултата. 
Врсте информација. Редослед излагања. Дискусија. Ангажовање туристичких агенција око 
извршавања обавеза носиоца делатности путовања. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практична настава методолошки и тематски прати предавања. На вежбама ће студенти анализирати 
понуду туристичких агенција за различите врсте екскурзија и излета. Студенти су у обавези да 
напишу семинарски рад. 
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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 
1. метода усменог излагања 
2. метода разговора 
3. текстуални метод 
4. илустративно-демонстративни метод 

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   
 
 


