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Назив предмета:  

МОДУЛ 23, Курс 23.2. – Стручна екскурзија 

Година студија:  

6. семестар основних академских студија, 2009/10 

Број кредита: 2 ЕСПБ (40 сати ) 

Термини одржавања наставе: март – мај 2010 

Термин одржавања испита – предаја ИЗВЕШТАЈA:  

јунски испитни рок 

Термини одржавања стручне екскурзије: 04 – 07. марта 2010. 

Минималан број студената:15, максималан 30 

 

Назив предмета:  

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА ЖАБЉАК, ЦРНА ГОРА 2010 

Наставник:  

доц. др Горан Радовић 

Сарадник у настави:  

Нина Уљаревић, Јана Недељковић                                    

Број кабинета:  

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): биће накнадно утврђен 

Телефон:  Е-маил:  

 

 Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ наставе је упознавање студената са функционалним, обликовним и технолошким карактеристикама и 

концепцијама смештајно-угоститељских програма у природно-урбаном окружењу – хотела и и хотелских комлекса. 

Додатни циљ радионице-екскурзије је подстицање симултаног аналитичког мишљења студената и креативног рада кроз 

израду рада – извешатаја. 

Укупна компетенција студената – студенти ће стечена знања моћи да примене у наставку образовања, као и у стручној 

архитектонској и урбанистичкој пракси кроз анализу, компарацију и конципирање хотела на основу теоретских знања – 

предавања на АФ БУ и практичних знања стечених на лицу места током екскурзије – од менаџмента, запослених, гостију. 

Релације предмета са осталим сродним наставним дисциплинама - стручна екскурзија ЖАБЉАК, ЦРНА ГОРА 2010 је у 

директној вези са циљевима, методама, очекиваним знањима и темом наставе на Модулу Студио пројекат 4 – Синтеза у студиу 

доц. др Горана Радовића. 

Садржај наставе: 

Основне тематске области архитектуре и урбанизма односе се на сагледавање приступа урбанистичком и архитектонском 

пројектовању кроз анализу и синтезу функционалних, обликовних и технолошких карактеристика хотела и и хотелских комлекса. 

Метод извођења наставе: 

• Припрема и упознавање о програму  хотела и хотелских комлекса 

• Стручни обилазак хотела на предметној локацији на Жабљаку 

Исход - резултат: 

 ИЗВЕШТАЈ: ЖАБЉАК, ЦРНА ГОРА 2010 о стеченим знањима на основу предавања – претходних сазнања о хотелима и 

хотелским комлексима у Београду на АФ и обиласка хотела на предметној локацији на Жабљаку. 
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Начин полагања испита: 

Исход - резултат: 

 ИЗВЕШТАЈ: ЖАБЉАК, ЦРНА ГОРА 2010 о стеченим знањима на основу предавања – претходних сазнања о хотелима и 

хотелским комлексима у Београду на АФ и обиласка хотела на предметној локацији на Жабљаку. 

Критеријуми оцењивања: 

1) активности током припреме екскурзије 

2) ниво усвојених знања о хотелима и хотелским комлексима – анализа 

3) спсобност извођења закључака за конципирање нових хотела и хотелских комлекса - синтеза 

4) спсобност конципирања резултата екскурзије ( извештај) са: 

 а) стручног аспекта; 

 б) графичког презентовања. 

Оцењивање: 

У структури укупне оцене студента на предмету учествује ниво стечених знања и вештина (на основу претходно дефинисаних 

критеријума) у оквиру предиспитних обавеза и завршног испита. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активности током припреме 
екскурзије 

30 припрема извештаја 20 

  финални извештај 50 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


