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Циљ и задаци предмета:
Основни циљ географије становништва је проучавање просторних карактеристика и кретања
становништва, тј. проучавање просторног размештаја и глобалних и регионалних карактеристика
становништва с обзиром на структуре (биолошке и социо-економске) и кретања (природно и
механичко).
Основни задаци географије становништва су издвајање популационо-географских регија, тј.
простора са истим или сличним размештајем, структурама, и кретањем становништва, одређивање
доприноса појединих фактора који су ту једноликост условили и одређивање битних
карактеристика сваке од издвојених регија у односу на све остале регије. То подразумева и задатке
проучавања становништва у мањим, локалним или насељским условима и сагледавање њихових
карактеристика у односу на глобално стање и развој становништва.
Исход предмета
Оспособљавање студената за проучавање демографских појава и процеса и анализе демографских
тенденција и модела.
Садржај предмета
Теоријска настава
Становништво се разматра у контексту међуодноса компонената географске средине и појава
везаних за стање становништва у њој. Предмет обухвата више глобалних целина. Први део
обухвата разматрање досадашњих теоријских поставки о различитим феноменима
карактеристичним за становништво. Други део се односи на природно кретање становништва,
односно свих сегмената које чине његов саставни део или на њега утичу. Трећи део обухвата
проблеме миграција становништва са становишта узрока и изражености у простору. Следећи део
се односи на основне структуре становништва, да би се у завршном делу разматрао феномен
нупцијалитета становништва и популационе политике.
Практична настава
Практична настава се реализује на вежбама кроз анализу демографских појава и процеса
(природно кретање становништва, механичко кретање становништва, брачност, старење
становништва) на одређеном простору. Прикупљање података у релевантним статистичким
службама и на терену, њихова анализа и презентовање кроз семинарске радове.
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