Студијски програм: ОАС Географија
Назив предмета: УВОД У ГЕОГРАФИЈУ
Наставник: Саша А. Милосављевић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:4
Услов:
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент лакше снађе у новој средини (Универзитет) и да активно и ефикасно студира
географију. Задаци предмета су да студентзна због чега су све данас неопходна географска знања, научи да
користи географске изворе;ишчита основну географску литературу о српским земљама, овлада методама
географске оријентације, заволи географију.
Исход предмета:
Коначни исход предмета састоји се у томе да студент разуме због чега су данас неопходна географска знања,
да зна како се ширио географски хоризонт (у физичком и духовном смислу те речи), разуме шта проучава
географија и које методе користи, научи да користи географске изворе и традиционална „географска оруђа”,
заволи географију да би ту љубав касније преносио на своје ученике.
Садржај предмета
Теоријска настава
Заједнички
елементи
у
свим
дефиницијама
географије,
Објекат,
предмет
и
садржај
географије:специфичности научног географског знања, Објекти и предмети географског истраживања,
структура географске науке, место географије у систему наука, задаци географије. Организација Београдског
универзитета и карактер универзитетских студија, Организација Географског факултета у Београду и
осталих факултета где се студира географија, Научне библиотеке, Географски извори, Главна географска
литература о српским земљама и српски географски часописи, Главне етапе у изради семинарског рада,
Теренски рад у географији, Географска оријентација, Географско мишљење и географски језик, Географска
култура.
Практична настава
Зашто студирати географију, Кодекс понашања студената и наставника на Универзитету, Глобус –
географска карта – атлас, Одређење географског положаја, Географске библиографије, енциклопедије и
речници, географски часописи, географски уџбеници и приручници, научне и методолошке расправе,
помоћна литература, Географска лектира, Географски софтвер, Прикупљање документације, Сређивање
документације, Редиговање рукописа, Коректура текста.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Монолошка, дијалошка, проблемска настава, групни рад.
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
25
..........
семинар-и
15

