
Студијски програми другог циклуса се реализују у току једне школске године тј. 

два семестра, а завршавају се израдом завршног рада. Предмети по типу се дијеле на 

обавезне и изборне. Студијски програми се састоје од 4 обавезна студијска предмета и 

3 изборна предмета. Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским 

системом преноса бодова  и то у распону од 5 до 9 бодова. Завршни рад носи 15 бодова 

који улазе у бодове последњег семстра. 

 
Студијски програм другог циклуса: Туризам и хотелирество 

Шифра 

предмета 

Назив предмета Број сати Семестар ECTS 

бодови 

Обавезни предмети студијског програма 

ОСП01 Методологија НИР-а 30+15 1 9 

ТИХОСП01 Маркетинг услуга 30+15 1 7 

ТИХОСП02 Менаџмент туристичких дестинација 30+15 1 7 

ТИХОСП03 Туристичка политика и развој  30+15 1 7 

Туризам (бирају се два, један је обавезан) 

Обавезни предмет групе предмета Туризам 

ТИХОСП04 Основе туристичке валоризације 30+15 2 5 

Први изборни предмет групе предмета Туризам (бира се један од два предмета) 

ТИХИСП01 Управљање пројектима у туризму 30+15 2 5 

ТИХИСП02 Принципи и методи туристичке 

регионализације 

30+15 2 5 

Други изборни предмет групе предмета Туризам  (бира се један од два предмета) 

ТИХИСП03 Планирање и организација догађаја 30+15 2 5 

ТИХИСП04 Понашање потрошача у туризму 30+15 2 5 

Хотелијерство (бирају се два, један је обавезан) 

Обавезни предмет групе предмета Хотелијерство 

ТИХОСП05 Менаџмент хотела 30+15 2 5 

Први изборни предмет групе предмета Хотелијерство (бира се један од два предмета) 

ТИХИСП05 Управљање финансијама хотела и 

буџетирање 

30+15 2 5 

ТИХИСП06 Статистика у туризму и хотелијерству 30+15 2 5 

Други изборни предмет групе предмета Хотелијерство (бира се један од два предмета) 

ТИХИСП07 Организационо понашање у 

хотелијерству 

30+15 2 5 

ТИХИСП08 Дигитални маркетинг и друштвени 

медији у туризму и хотелијерству 

30+15 2 5 

Студијски програм Туризам и хотелирество 

ИЗР01 Израда и одбрана мастер рада  2 15 

 УКУПНО:   60 

 

Други циклус (једногодишњи дипломски академски студиј) траје два семестра са 

укупно 60 ЕЦТС бодова. Организоваће се као студиј са образовањем у сједишту на 

Економском факултету Пале.  

Настава се одвија кроз теоријска предавања, практичне вјежбе, консултације, 

анализу студија случајева, припрему семинарских радова, обавезну студијску праксу, 

студијска путовања и др. 

Студијски програм стимулише учешће студената у научноистраживачком раду и 

укључивање студената у рад на пројектима заједно са наставним кадром, такође 

омогућава и практична самостална истраживања и развој пословних вјештина. 

 


