
        

Студијски програм: ГЕОГРАФИЈА 

Назив предмета: РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА СЕВЕРНЕ ХЕМИСФЕРЕ  

Наставник: Татјана Ђекић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: 

Циљ предмета:  
Упознати студенте са законитостима развоја и регионалног размештаја географских објеката, појава 

и процеса у Северној Америци, Европи и Азији; извршити географску регионализацију континената, 

анализирати развојна обележја држава и регија и развити компетенцију код студената у избору 

проблемских тема везаних за регије као средишњи-проблемски концепт у регионалној географији. 

Исход предмета  

 

 

Садржај предмета  

Теоријска настава  

Предмет, метод и задаци проучавања регионалне географије Северне Америке, Европе и Азије, 

Процеси интеграција и жариште глобалног развоја,  Географски положај, границе и величина,  Обале 

и острва: хоризонтална рашчлањеност рељефа, Геолошка, прошлост, грађа и  тектонски односи,  

Морфолошке целине: вертикална рашчлањеност рељефа, Климатска обележја, Хидрографска 

обележја, Педолошки састав, Биогеографска обележја, Заштита природе: режими и нивои заштите,  

Географско-историјски развој и зоне цивилизација, Промене броја и структура становништва, 

Привреда,  Градска и сеоска насеља,  Принципи и концепти географске регионализације,  Културне 

регије,  Регионални развој и регионална диференцијација Северне Америке, Европе и Азије.  

Практична настава   

Предмет, метод и задаци регионалне географије Северне Америке, Европе и Азије, Принципи и 

концепти географске регионализације Северне Америке, Европе и Азије, Анализа досадашњих 

регионалногеографских проучавања, Анализа хоризонталне и вертикалне рашчлањености рељефа, 

Методологија израде семинарских радова из регионалне географије, Анализа литературе за 

семинарске радове, Одбрана семинарских радова. 
Литература  

Милојевић, Б.(1956): Општа регионална географија, Научна књига, Београд 

Ристић, К.(1993): Регионална географија I, Научна књига, Београд  

Давидовић, Р.(2004): Регионална географија Европе, Департман за географију, туризам и 

хотелијерство ПМФ-а у Новом Саду, Нови Сад 

Чворо, Ј., Голубовић, П.(2000): Ванруска Азија, ПМФ, Ниш 

Natek, K., Natek, M.(2005): Države sveta, Mladinska knjiga, Beograd 

Број часова  активне 

наставе  

Теоријска настава: 

3 

Практична настава: 

2 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски 

радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

 


