
Студијски програм: Дипломирани географ 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Наставници задужени за реализацију Дипломског рада студената: 

Снежана Бесермењи, Драган Долинај, Бранко Ристановић, Раде Давидовић, Лазар Лазић, 

Љупче Миљковић, Бранисав Ђурђев, Владимир Стојановић, Милка Бубало-Живковић, 

Драгослав Павић, Стеван Савић, Угљеша Станков, Тамара Лукић, Гордана Јовановић, 

Дарко Гавриловић, Саша Кицошев, Слободан Марковић, Имре Нађ, Јасмина Ђорђевић, Јеф 

Ванденберге 

Број ЕСПБ: 17 

Услов: положени сви испити према предвиђеном плану студијског програма 

Циљеви завршног рада: 

Израда дипломског рада подразумева детаљно и свеобухватно истраживање проблема и 

процеса, пре свега из научних дисциплина геоинформатике и геоекологије. Истовремено, 

предвиђено је коришћење савремене методологије у истраживању и анализи података, као 

и адекватан приказ резултата у виду научног стила писања рада. 

Циљ је и оспособљавање студената за изазове савременог географског образовања и 

рапидног развоја науке из различитих географских дисциплина. 

Очекивани исходи: 

Исход дипломског рада представљало би добијање оргиналног научног или стручног рада, 

чији резултати треба да дају одређени допринос у каснијим детаљнијим и озбиљнијим 

истраживањима дате научне дисциплине или географског подручја. 

Истовремено, студенти би стекли вештине Дипломираног географа, са стручним 

усмерењем ка геоинформатичару или геоекологу и самим тим за рад у приватним и 

државним институцијама које се баве просторним анализама и анализама заштите животне 

средине. 

Општи садржаји: 

Дипломски рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са 

методологијом истраживања у области географије, односно геоинформатике и 

геоекологије. Након обављеног истраживања студент припрема дипломски рад у форми 

која садржи следећа поглавља: 

Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и дискусија, Закључак, Преглед 

литературе. 

Теме и садржаји дипломских радова који би се израђивали и бранили у оквиру студијског 

програма Дипломирани географ, могли би да обухватају више генералних тема, односно 

проблематка: 

1 -  Просторна анализа података коришћењем ГИС софтверских пакета (физичко-

географски, друштвено-географски параметри) 

2 -  Еколошки проблеми (акциденти у животној средини, агроекологија, заштита 

животне средине и др.) 

3 - Процене еколошких ризика (коришћењем геоеколошких и геоинформатичарских 

метода) 

4 - Заштита и конзервација геонаслеђа 

Методе извођења: 

Обавезна усмена одбрана Дипломског рада пред званично одређеном комисијом. 

Оцена  знања: максимални број поена 100 
 


