
Студијски програм: Дипломирани професор географије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Регионална географија Азије и Африке 
Наставник: др Гордана Јовановић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7  
Услов: положени предмети из Физичке и Друштвене географије са прве две године основних студија 
Циљ предмета 
Циљ је упознати студенте са основним регионалним развојем држава на простору Азије и Африке, а 
такође и поменутих континената као целине, кроз призму физичкогеографских и 
друштвеногеографских карактеристика. Потом  издвојити поједине регионе континента, као и  
појединих географских регија унутар држава азијског и афричког континента. 
Исход предмета  
Основни исход предмета је примена до сада стеченог знања из свих географских дисциплина  на 
теоријско-емпиријска изучавања регија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општи географски приказ континената Азије и Афике кроз геолошку грађу, рељеф, климатске 
карактеристике, хидрографију, педолошки и биогеографски покривач и друштвеногеографске 
карактеристике посебним освртом на привредну развијеност и економски утицај међу регионима и 
државама и становништво кроз призму старих цивилизација и доминантних религија.  
Регионално географске целине Азије и Африке, а такође и регионално географске целине свих 
држава поменута два континента са посебним освртом на физичко-географске и друштвено-
географске карактеристике. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практично преношење наставног градива на тематске карте, картограме и дијаграме, попуњавањем 
Практикума за вежбе из овог предмета. Писање и израда семинарског рада са темама везаним за 
регионалну анализу и проблематику региона и држава азијског и афричког континента.  
 
Литература  

1. Кицошев С., Јовановић Г.,Лукић Т.,Ђерчан Б.,Арсеновић Д.(2012) Азија регионално 
географске карактеристике, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички 
факултет,Департман за географију туризам и хотелијерство, Нови Сад 

2. Кицошев, С., (1996). Азија – државе и регије. Универзитет у Новом Саду, Природно-
математички факултет, Институт за географију. Нови Сад. 

3. Кицошев, С., Голубовић, П., (2002). Регионална географија Африке. Универзитет у Нишу, 
Природно-математички факултет, Ниш.  

4. Јовановић, Г., Ковачевић, Т., Бубало Живковић, М., (2008). Практикум из регионалне 
географије ваневропских континената (Азија и Африка). Универзитет у Новом Саду, 
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство. Нови  
Сад 

5. Натек К.,Натек М. (2000) Државе света, Младинска књига,Љубљана 
Број часова  активне наставе 5 (75) Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
А) Фронтални метод 
Б) Илутративно-демонстративни метод 
Ц) Претраживање релевантних интернет адреса и библиотечких сеервиса доступних путем интернета 

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 испт 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   



 


