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KРСТАРЕЊА 

• Крстарења представљају најбрже растући туристички сегмент. 



• Различити облици крстарења: океанима, морима, рекама. 

• Бројне предности туристичких крстарења. 
• Водеће дестинације међународних туристичких крстарења. 



Класификација туристичких крузера 

Тип Тежина у 
тонама(x1000) 

Смештајни 
капацитети(број 

путника) 

Веома мали 1-5 <200 

Мали 5-25 200-500 

Средње величине 25-50 500-1200 

Велики 50-100 1200-2400 

Мега 100-150 2400-6000 



КРУЗЕР “МV EXPLORER” 

• Крузер “MV Explorer” поседује седам спратова. 
 

• Брод је прилагођен потребама студената и професора. 



• Кабине за студенте 
налазе се на другом, 
трећем и четвртом 

спрату. 

• Свака кабина има 
телевизор на коме се 

емитује неколико 
канала. 



• Пети и шести спрат, смештај професора и декана. 

• За децу професора се организује посебна настава. 



• Безбедност и сигурност свих путника је на првом месту. 

• Сваке три недеље се извршавају исцениране несреће. 



• На броду се налазе 
три студентске мензе 
oд којих је једна на 

отвореном.  

• Доручак се служи од 7:00 до 
9:00, ручак од 11:30 до 14:00 
часова поподне и вечера од 

17:30 до 19:30 часова. 



• Настава се одвија у 
девет учионица 

• Главна и највећа 
соба позната као 

“Union”. 



• Рецепција брода је отворена 24 
часа свакога дана, без обзира 
на то да ли се брод налази у 

луци или плови. 

• Међународна канцеларија 
(International Field Office). 



• Одељење за активности студената (Activities Desk ). 



• Просторије за опуштање и разоноду распротрањене су по седмом 
спрату. 



ИНСТИТУТ ЗА БРОДСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 УНИВЕРЗИТЕТ ВИРЏИНИЈА 

• Институт представља непрофитну организацију. 
 

• Универзитет у Вирџинији је академски спонзор програма 
“Семестар на мору” од 2006. године. 
 

• Основао га је Томас Џеферсон и назвао га Академско село 
(Academic Village). 
 

• За ангажовање професора, асистената и осталих наставних 
кадрова на броду задужен је Универзитет у Вирџинији. 



ПРОГРАМ “СЕМЕСТАР НА МОРУ” 

• Семестар на мору“ је студијски програм који је основан 1963. 
године. 

• За својих 50 година постојања, програм је угостио преко 55.000 
студената из 84 државе. 

• Током година мењали су се академски спонзори програма али и 
сам брод. 



• Један од семестара обухвата пут око света а други истраживање 
Атлантског океана. 

• У току семестра добија се од 12-15 америчких кредита. 



• Курсеви и глобално образовање у склопу програма “Семестар на 
мору”. 

• Посета инетрпорт предавача, иноватора и других значајних 
светских личности. 



• Искуство са терена и контакт са локалном заједницом. 



ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА  
„СЕМЕСТАР НА МОРУ“ 

 • Финансирања пројекта укључује низ инвеститора, банака 
или неких других кредитних институција. 

Структура 
трошкова 

Јесењи 
семестар 

Пролећни 
семестар 

Летњи 
семестар Укупно 

Академско 
унапређење 200.000 200.000 100.000 500.000 

Операција 
брода 12.000.000 12.000.000 6.000.000 30.000.000 

Професори, 
особље и 

посада 
2.200.000 2.200.000 1.200.000 5.600.000 

Зравствено 
осигурање 1.000.000 1.000.000 500.000 2.500.000 

Стипендије 1.600.000 1.600.000 800.000 4.000.000 

Остали 
трошкови 500.000 500.000 500.000 1.500.000 

УКУПНО 17.500.000 17.500.000 9.100.000 44.100.000 



СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР  
2011. ГОДИНЕ 

• Јесењи семестар 2011. године обухватао је путовање преко три 
океана, обилазак три континента и 14 земаља. 



Канада                   Мароко 

 Гана 



 Јужноафричка 
Република 

Oперација „Глад“. 



Маурицијус                     Индија 



“Pencils of promise” 



Малезија                        Вијетнам 



Кина  Јапан 



 Хаваји (САД)                          Коста Рика 



 Хондурас     САД (Флорида). 



СПЕЦИФИЧНИ НАСТАВНИ ОБЈЕКТИ 

• Објекти конструисани да помогну физички развој деце. 

• Први облици школа на отвореном су се јавили у Средњој и 
Западној Европи и Сједињеним Америчким Државама. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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