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Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Основни циљ предмета је стицање знања о каузалном односу између становништва и климе.  

 

 

Основни задатак предмета је детаљно и свеобухватно представљање комплексних међусобних утицаја и 

интеракција становништва на климатске процесе и обрнуто. Предмет ће проучавати факторе антропогеног 

карактера који утичу на осцилацију климе, али и последице које трпи становништво услед више или мање 

интензивних климатских промена. 

Исход предмета  

Студентима ће разумети комплекс међусобних утицаја и интеракција становништва и климатских промена. 

Упознаће факторе антропогеног карактера који могу утицати на осцилације климе. Разумеће последице које 

трви становништво. Стећи ће практична знања о прикупљању, обради и интерпретацији статистичких 

података.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Утицај (повезаност) становништва на климатске промене као једна од најважнијих димензија овог глобалног 

феномена. Суочавање са овим променама, односно разумевање на који начин и како величина, структуре и 

динамика становништва утичу на модификацију климе, али и како промена климе утиче на помеуте 

карактеристике становништва. Промене у клими представљају нормалну појаву природе, али недвосмислено 

се може сматрати да је становништво допринело убрзавању одређених процеса када је клима у питању. Који 

су то доприноси и како се манифестују? Проучавање људских активности које утичу на климатске промене, 

али и активности које могу да ублаже и адаптирају становништво у контексту ових промена. 

За прилагођавање климатским променама потребно је проучити однос између климе и становништва, и то 

пре свега у доносу на раст становништва, урбанизацију, морталитет становништва, а потом и миграције. 

Практична настава  

Упознавање са начином прикупљања параметара за базу података о становништву (морталитет 

становништва према полу, старости и узроку смрти, број здравствених интервенција, итд.) 

Рад на мониторингу метеоролошких вредности, као и анализа истих. 

Анализа биометеоролошких индекса. 
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Број часова  активне наставе 3 (45) Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Фронтална настава путем мултимедијалних презентација, практични рад (мониторинг и анализа података), 

метод разговора  

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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