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Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основним елементима науке и Географије као науке; Методологијом друштвене географије;
Класификација науке, основне методе и технике истраживања у друштвеној географији. Имлементација
основних методолошких праваца у друштвеним наукама и Друштвеној географији.
Исход предмета
Студент ће да савлада и да основним елементима науке и Географије као науке и Друштвено-географских
тематских посебности. Предметом и методом – као основним путем до стручног и научног географског
сазнања. Класификација науке. Студент ће овладати основним методолошким поступцима у друштвеној
географији, основним методама и техникама истраживања, облицима сазнања; основним методолошким
принципима: објективношћу, поузданошћу, утврђивањем опште везе између географских појава и процеса,
систематичност. Имплементација основних методолошких праваца у друштвеним наукама и
географији:позитивизам, метод разумевања, дијалектички метод. Примена општег поступка у научном
истраживању.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој друштвене географије, Предмет проучавања и научне методе у друштвеној географији, Научни
циљеви и друштвени задаци друштвене географије, Друштвени задаци друштвене географије, Примена
друштвене географије, Друштвени елементи географске средине, Специфичности друштвено географских
садржаја, Методичке посебности друштвено-географски тема, Методолошке посебности тематике о
становништву, Методолошке посебности тематике о привредним делатностима, Методолошке посебности
тематике о ванпривредним делатностим, Методолошке посебности тематике о насељима.
Практична настава
Функција друштвене географије у географском образовању, Емпиријски приступ, Модели друштвеногеографског система, Примена методологије истраживања на конкретним примерима.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Усменог излагања, разговора, демонстрација писаних радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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Поена
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