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Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија IV година студија
Пун назив предмета СВЈЕТСКА ПРИВРЕДА И ТУРИЗАМ
Катедра Катедра за теоријску економију

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ТТМИ414СП Изборни VIII 5
Наставник/ -ци доц. др Maрко Ђого
Сарадник/ - ци мр Немања Шаренац, виши асистент

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

3 2 0 3*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
45 + 30 + 0 = 75 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
3*15*1,4 + 2*15*1,4 + 0*15*1,4 = T

63 + 42 + 0 = 105 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

75 h + 105 h = 180 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни:
1.Стећи представу о величини и сложености односа у свјетској привреди са акцентом на положај туризма у истој;
2.Разумјети основне снаге које детерминушу шаблоне трговине робама и услугама;
3.Разумјети концепте одрживости, одговорности и инклузивности у туризму;
4. Научити да се користе подаци из званичних статистичких ивјештаја као што су платни биланс и међународна
инвестициона позиција;
5. Разумјети функције и начин функционисања девизног тржишта.

Условљеност Није условљено
Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације, семинарски радови, реферати, колоквији

Садржај предмета по
седмицама

I недеља Свјетска привреда и туризам: основни подаци
II недеља Извори апсолутних и компаративних  предности у туризму
III недеља Хекшер-Олинова теорија: развој туристичке понуде
IV недеља Интра-индустријска трговина робама и туристичким услугама
V недеља Раст свјетске економије, трговина и туризам
VI недеља Баријере у кретању роба и услуга
VII недеља Концепт одрживости у туризму
VIII недеља Одговоран и инклузиван развој туризма
IX недеља Економскаинтеграција и туризам
X недеља            Глобализација и економскиразвој
XI недеља Платни биланс
XII недеља Девизна тржишта и девизни курсеви
XIII недеља Теорије одређивања девизног курса
XIV недеља Режими девизног курса
XV недеља Међународни монетарни систем

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Салваторе Доминик Међународна економија (9 издање), ЦЛДС, Београд, 2009.
Допунска литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)
UNWTO 2017 Annual Report 2018

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10%
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10%

нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум 25 25%
нпр. тест/ колоквијум 25 25%

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 30 30%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница (навести URL адресу предмета уколико постоји)/ (ако не постоји избрисати овај ред)

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.


