
 

Студијски програм:  OAС Професор географије, ОАС Географија,  ОАС Геоинформатика   

Назив предмета: Медицинска географија (Г210) 

Наставник: др Имре И. Нађ 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања из области проучавања Медицинске географије.  

Исход предмета  

Студенти се упознати и разумети географске аспекте односа природног и друштвеног, природе и човека, те 

са интегралношћу и уравнотеженошћу 

Крајњи исход предмета је оспособљавање студената да на оптималан и сврсисходан начин разумеју, објасне 

и буду у стању да пренесу знања о односу природе и човека, на бази утицаја природних фактора на здравље 

људи, односно здравствено стање групе људи, народа или светске популације. Студенти ће бити 

оспособљени да схвате и позитиван или негативан утицај човекове делатности и начина живота на природу. 

Студенти ће разумети  утицај социо-економских фактора и рекреације на здравље и квалитет живљења људи 

Садржај предмета 

Теоријска настава. Основни теоријски појмови о медицинској географији. Историјски развој медицинске 

географије, географије здравствене заштите, географије здравља. Географске карактеристике и регионални 

аспекти болести и з дравственог стања становништва здравственог  стања становништва у Свету и у Србији; 

социо-економски и физичко-географски фактори здравља (природни ритмови, сунчева енергија, утицај 

високопланинских простора, клима и значај воде, вегетације, урбанизације, глобализације, комуналне 

инфраструктуре).  

 

Практична настава. Анализа одређених скупина и структура становништва, по појединим регионима и 

земљама, њиховог потенцијала и одређених здравствених стања. Упознавање са разним базама података у 

вези здрвственог стања, анализа ових база података, коришћење статистичких и ГИС метода у анализама 

територијалних катактеристика здравственог стања становништва. 
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Број часова  активне наставе: 3 (45) 
Теоријска настава:  

2 

Практична настава:  

1 

Методе извођења наставе 

Фронтална, групна и индувидуална, метода усменог излагања, дијалошка, текстуална и илустративно-

демостративна, на вежбама коришћење статистичке анализе, картографске и ГИС методе.  

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   
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