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Циљ предмета 

Циљ предмета је да упозна студенте са индиректним техникама демографских процена, односно моделима 
фертилитета, нупцијалитета и миграција, као и са моделним таблицама морталитета. 

Исход предмета  

Након положеног курса студенти ће бити оспособљени за писање стручног рад из области демографије и 
бољем разумевању проблема фертилитета, морталитета, нупцијалитета и миграција применом различитих 
модела. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру теоријског дела испита обрадиће се стационарно и стабилно становништво, затим моделне таблице 
морталитета: таблице Уједињених нација за земље у развоју, Кол-Демењијеве моделне регионалне таблице, 
Лидерманов систем таблица, Брасове логит таблице. Потом одабрани модели фертилитета: Кол-Траселов 
модел и Брасов модел, а такође и модели нупцијалитета и модели миграција. 
 

Практична настава  

Практична настава се реализује на вежбама. Студенти су у обавези да напишу семинарски рад, кроз који ће 
обрадити један од модела фертилитета, нупцијалитета или миграција и на тај начин тестирати модел на 
емпиријским подацима. 
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Број часова  активне наставе 4 
(60) 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања,  
Илустративно-демонстративне методе  
Практична настава  
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...... 

 


