
Студијски програм: Дипломирани географ 
Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 
Назив предмета: Геоморфолошки и педолошки георизици 
Наставник: др Биљана Басарин 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним облицима георизика и методама идентификовања. Увођење 
техника за картирање георизика. 
 
Исход предмета  
Након завршетка курса од студента се очекује да оцене и утврде проблеме везане за настанак 
георизика, њихове последице и територијални захват.  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање георизика, подела георизика, земљотреси, вулкани, ерозија земљишта, клизишта, 
подземне воде, поплаве. Методе утврђивања и картирања подручја захваћених георизицима. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Студије случаја већих катастрофа и идентификовање последица. Примена математичких и 
статистичких средстава при изучавању и дефинисању георизика. 
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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 
Настава ће бити реализована у виду предавања и семинарског рада. Предавања се изводе 
коришћењем компјутерских презентација на видео пројектору, пројекцијом филмова и слајдова, као и 
на теренској настави. Вежбе се изводе у дискусији на задату тему, студије случаја одређених 
природних катастрофа. 
 

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   
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