
Студијски програм: Дипломирани професор географије / Дипломирани географ / 
Интегрисане студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства 
(модул Географија-Информатика и модул Биологија-Географија) 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Увод у географију 
Наставник: др Снежана Бесермењи 
Статус предмета: Обавезан / изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета: 
 
Упознавање са историјским аспектом географске науке, као и суштине њеног предмета 
проучавања. 
 
Исход предмета : 
 
Сазнање о почетним географским представама, историјски развој географске науке и њен предмет 
проучавања. 
 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава: 
Ширење географског хоризонта кроз историју,Прве географске представе и сазнања,Антички 
период(Асирци и Вавилонци, Персијанци, Египћани, Кинези, Грци, Феничани, Римљани) Средњи 
век (Викинзи, Арапи, Ирски мисионари,Византија Марко Поло и остали средњевековни 
истраживачи Азије, Географска открића Руса, Португалска истраживања Западне обале Африке), 
Период великих географских открића (Колумбово откриће Новог света, Откривање и освајање 
Америке после Колумба, Истраживање источне обале Северне Америке, Откриће морског пута за 
Индију, Магеланова пловидба око света, Потрага за северозападним морским пролазом и почетак 
колонизације Америке, Потрага за североисточним морским пролазом, Холандска открића у 
Индијском и Тихом океану, Руска открића и освајања у северној Азији) Географска истраживања у 
18. веку (Енглеске пловидбе у 18. веку, Француске пловидбе у 18. веку, Руска истраживања у 18. 
веку), Географска истраживања у 19. и 20. веку (Истраживања унутрашњости Африке, 
Истраживања унутрашњости Азије, Истраживања унутрашњости Северне Америке, Истраживање 
унутрашњости јужне Америке, Истраживања Аустралије и Океаније, Истраживање Артика, 
Истраживање Антартика), Развој модерне географије. 
Практична настава : 
теренске вежбе 
 
Литература : 
 
1. Саша Кицошев, Јован Плавша. Развој географије и географска открића. Природно-математички 
факултет. Институт за географију, Нови Сад. 
 
Број часова активне наставе 4 (60) Остали часови:- 
Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 0 
Студијски 
истраживачки 
рад: 0 

Методе извођења наставе: 
монолошка метода, дијалошка метода, хеуристички разговор, проблемска настава, групни рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   
 


