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1. Увод у студијски програм

Област туризма ће у будућем периоду представљати једну од најважнијих
стратешких области привредног развоја земље. Као што се зна, Влада Републике
Српске Вијеће министара БиХ и готово све локалне самоуправе су недавно усвојиле
стратегије развоје туризма на свом подручју, којом би требало да се представи као
нова туристичка дестинација у Европи. Да би се дати циљеви реализовали у пракси
биће потребно пуно знања и вјештине како би се атракције и потенцијални туристички
производи искористили у највећој могућој мијери. У том смислу, како је у Стратегији
наведено, ријеч је о развоју hardware-a и software-a БиХ туризма, чији ће значајни
ресурс представљати и школовање стручњака за дату област. Студијски програм
ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО треба да допринесе стварању интернационално
конкурентске туристичке индустрије и њен дугорочни одрживи развој. Развој овог
студијског програма урађен је у скалду са европским процесима у образовању и то на
начин да се студентима пруже знања и вјештине и развију компетенције за обављање
руководећих послова у приватном и јавном сектору у туризму, хотелијерству као и у
комплементарним дјелатностима.

2. Изјава о разлозима извођења

Већ дуги низ година запажен је недостатак високостручног кадра у РС и БиХ из
области туризма које би било у стању да развија туризам на новим основама како се он
данас развија у свијету. Савремене информационе технологије, глобални тренд
повећања броја туриста, нове аеродромске линије са знатно повољнијим условима
путовања, нови видови туризма раније слабо развијени (нпр. рурални, еко,
авантуристички, конгресни, бањски, спортски и др.) само су неке од одредница
данашњег туризма у свијету. Бројне студије су показале да РС и БИХ имају солидну
основу за развој туризма када су природни услови у питању. Но, у свим овим студијама
готово увијек се помиње помањкање особља са минималним компетенцијама за
данашање бављење туризмом које поред стручних компетенција из области туризма
подразумијева и низ генеричких компетенција које подразумијевају активна знања
страних језика, ИКТ технологија, тимског рада и др. ЕФ УНИСА је организација која
препознаје ове проблеме и жели да их сагласно својој мисији и визији развоја рјешава
и унапређује.
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3. Исходи учења укупне квалификације

Након завршетка I циклуса стуијског програма Туризам и хотелијерство,
студенти ће стећи сљедећа знања и вјештине (исходи процеса чења):

§ критичко и самокритичко промишљање и приступ како теорији, тако и
пракси;

§ примјену методологије у истраживачком раду,
§ развој комуникационих способности и поштовања пословне етике;
§ примјену знања у туристичкој и хотелијерској пракси.

Након завршетка овог студијског прогарама студент који стекне 240 ЕСПБ би био
компетнтан за обављање следећих послова:

§ менаџер пословнице путничке агенције - tour оператор
§ менаџер категорије производа - tour оператор
§ менаџер - tour оператор хотела и других туристичких предузећа
§ менаџер хотела
§ маркетинг аналитичар - tour операторским, туристичким и сродним

предузећима
§ сарадник у ресорном министарству,
§ менаџер асистент сајмова конгреса, конференција и изложби
§ едукације кадрова за послове у вези са туризмом и хотелијерством

4. Услови за упис на студијски програм

Важећи потребни услови за упис на Економски факултет у Источном Сарајеву су
сљедећи:

- право уписа на први циклус студија Економског факултета имају сва лица која су
завршила четворогодишњу средњу школу у БиХ или у иностранству,  што је
одређено Законом о високом образовању,

- Четворогодишњи програм може бити из било које области, не мора бити
повезан са економијом.

Критериј за упис су успјех у четворогодишњем средњошколском образовању и
резултати на квалификационом испиту из опште културе. Пријава за упис састоји се
углавном од личних података и сви пријављени кандидати полажу квалификациони
испит. Пријемна комисија разматра све пријаве појединачно. У случају да остане
слободних мјеста, организује се други пријемни рок почетком септембра. Лица која су
диплому о средњошколском образовању стекла у иностранству, дужна су приложити
документ о извршеној нострификацији иностраног свједочанства.

5. Врста студија и начин извођења

Студијски програм Туризам и хотелијерство је додипломски академски студиј,
односно студиј првог цуклуса и организује се као редован или ванредан студиј у
сједишту на Економском факултету Универзитета Источно Сарајево.


