
Студијски програм: Дипломирани  професор географије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Регионална географија Европе 
Наставник: др Тамара Б. Лукић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Математичка географија са основама астрономије, Картографија, Општа геологија са 
минералогијом, Геоморфологија, Климатологија са основама метеорологије, Хидрологија, 
Географија становништва, Општа привредна географија и Географија насеља 
Циљ предмета:  
Циљ је упознати студенте са основним физичкогеографским и друштвеногеографским 
карактеристикама простора европских држава и Европе као целине. Циљ је и издвојити поједине 
регионе континента, али и издвајање географских регија унутар држава Европе.  
Исход предмета  
Примена до сада стеченог знања, студената из свих географских дисциплина, на примеру једног 
континента (Европа) и европских држава.  
Садржај предмета  
Теоријска настава  
Општи географски приказ Европе као целине: тектонско-геолошки односи, рељеф, клима, 
хидрографија, педолошко-биогеографске особине и друштвеногеографске карактеристике Европе 
са посебним освртом на становништво (етногенезу) Европе.  
Регионално географске целине Европе (западна, северна, средња, јужна и источна Европа) с 
посебним освртом на физичке и друштвено-географске карактеристике. Регионално-географски 
приказ свих европских држава: физичка и друштвена географија и приказ географских регија 
државе (изузев патуљастих држава типа: Андора, Ватикана, Сан Марина и сл). Посебан 
географски приказ неких већих европских градова (метропола). 
 
Практична настава  
Практично представљање, у виду карата, картограма и дијаграма тамо где је то могуће теоријске 
наставе на вежбама. Попуњавање Практикума за вежбе из овог предмета. Израда актуелних тема у 
виду семинара (домаћи рад студената).  
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Број часова активне наставе  5 (75) Остали часови:- 
Предавања: 3 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе:  
а) метод усменог излагања (претежно екс-катедра) код наставе  
б) илустративно-демонстративни метод и код наставе, али претежно на вежбама  
в) претраживања интернета и бибилиотечке документације везано за европске државе 
  

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   

 


