Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Туризмологија

Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Туристичка картографија
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић М. Драгица
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: уписана друга година студија
Циљ предмета
Циљ је моделовање туристичких геопросторних компонената и претварање нумеричких
података у серије показатеља. Аналогни и дигитални модели омогућавају бржу и лакшу
визуелизацију простора. Задаци су двосмерно коришћење показатеља туристичких
елемената: представљање на карти и очитавање са карте.
Исход предмета
Усвајањем картографских знања студенти се оспособљавају за правилно тумачење
различитих типова карата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у картографију и картографски метод. Математички елементи карте. Географски
елементи карте. Методи представљања тематског садржаја карата. Визуелизација и
графички методи у програмима развоја туризма. Картографски дизајн.
Вежбе,
Теоријски рад: Оријентација на карти и у простору, одређивање координата на карти,
картометрија, примена GPS, примена електронских планова, карата и атласа,
мултимедијални системи у туристичкој картографији, израда тематски (туристичких)
карата и графичких прилога у аналогном и дигиталном облику
Семинарски рад и колоквијум.
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Број часова активне наставе 5
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
3

Студијски
истраживачки рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
Илустративно-демонстрационе методе, теренски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена

20
30

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
50

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

