
Студијски програм: Мастер академске студије Управљање културним наслеђем и културним туризмом 

Назив предмета: Управљање догађајима у културном туризму (МКТ112) 

Наставник: др Татјана Пивац, др Игор Стаменковић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за успешно бављење пословима из домена управљања догађајима који се 

организују у различитим институцијама: у установама културе (музејима, галеријама), у туристичким 

организацијама, државним и приватним организацијама које се баве организовањем догађаја у културном 
туризму. Стицање како теоријских, тако и практичних сазнања за успешно планирање, организовање, 

реализацију и контролу догађајима у културном туризму. 

Исход предмета  

Студентима пружити одговарајућа знања за успешно планирање, организовање, промовисање догађаја у 

културном туризму и догађаја везаних за културно наслеђе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Значај догађаја у културном туризму за туристичке дестинације; стејкхолдери: организатор, спонзори, 
медији, учесници, посетиоци; планирање, организовање, управљање и контрола догађаја у културном 

туризму; финансирање, привлачење спонзора; култура у градовима; креативни градови; фестивалски 

градови; фестивалска култура; европске престонице културе. 

Практична настава  

Вежбе су конципиране кроз практичан рад, тако да се студент кроз посету културним догађајима и 
организаторима упознају са њиховим основним карактеристикама и одликама. Кроз семинарске радове, 

студенти треба да критички изнесу своје мишљење о њима (на основу личног искуства и спроведеног 

анкетног истраживања). 
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Број часова  активне наставе: 4 

(60) 
Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

1. метода усменог излагања, 2. метода разговора, 3. метода визуелне презентације, 4. практичан рад 

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 испт 30-45 

колоквијум-и 15-30 ..........  

семинар-и 0-15   
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