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Циљ предмета 

Циљ је упознати студенте са основним физичкогеографским и друштвеногеографским карактеристикама 
одређеног, карактеристичног, географског простора, регије, на Земљи (низијски, планински, пустињски и 
поларни предели). 
Исход предмета  

Примена до сада стеченог знања студената из свих географских дисциплина, на примеру одређеног 
ландшафта (низијског, планинског, пустињског или пак поларног предела). Усавршавање географског начина 
мишљења. Способност сагледавања регија као производа узрочно последичних процеса природе и људи. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у детаљно географско разматрање појединих континената, континуалних макрорегија и мезорегија у 
оквиру њих. У том смислу предмет обухвата теоријске основе регионалне географије. Презентовање 
специфичности карактеристичних регија на Земљи: низијских, планинских, поларних и пустињских регија 
на Земљи. У завршном делу нагласак је на прожимању веза и јединства географских регија на Земљи. 
Практична настава  

Практично представљање, у виду карата, картограма и дијаграма 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 Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

- Метод усменог излагања (претежно екс-катедра) код наставе 

- Илустративно-демонстративни метод на вежбама 
- Коришћење интернета и литературе ради израде семинарских радова и праћења савремених промена у 
карактеристичним регијама на Земљи. 

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   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


