
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: Географске основе посебне етнологије 
Наставник: др Анђелија Ч. Ивков-Џигурски 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студентима употпуне основе хуманистичког образовања: човек и култура. Да 
се студенти упознају са основним карактерисикама народа и утицајем географских елемената на 
њихов живот и етнографске каратеристике по којима се међусобно разликују, анализирано по 
географским регијама и континенима. 
Исход предмета  
Детерминисати и усвојити етнолошке каракеристике народа света. Упознати се са ношњама, 
обичајима, песмом, игром, гастрономским карактеристикама народа анализирано по географским 
регијама и континенима. Усвајање наведених основних етногеографских карактеристика 
становништва на простору Војводине, на Балкану, Европи, Африци, Америци, Азији и Аустралији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Демографски развој народа и народности Војводине. Број и структуре становништва. Срби, Мађари, 
Хрвати, Буњевци, Шокци. Словаци, Црногорци, Румуни, Роми, Русини, Украјинци и остали.  
Ношње, обичаји, песма, игра, гастрономске карактеристике народа на Балкану, у Европи, Африци, 
Америци, Азији и Аустралији. Насеља, језици, исхрана, одећа, врсте привређивања, обичаји и 
специфичности анализирано по континентима. 
Практична настава  
Упознавање са конкретним фолклорним наслеђем народа који живе у Војводини и Србији уопште 
(народно градитељство; музеји, галерије и етнопаркови; материјална, духовна и техничка култура). 
Извештаји о прикупљеним подацима на терену у виду семинарских радова. 
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Број часова  активне наставе   3 (45) Остали часови  
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 
Фронтални, индиректни облици, посебне врсте рада. Метода усменог излагања, метода разговара, 
текстуална метода, илустративно-демонстративна метода, картографска метода и др. Предавања се 
комбинују са комуникативним, интерактивним вежбама, а од студената се очекује активно учешће у 
настави и критичко размишљање.  
(Посета етномузејима, етнокућама и етноманифестацијама на подручју Војводине.) 

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   

 


