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Услов:
Циљ предмета Образложење узрочно - последичних веза развоја Географије као науке и ГИС-а. Упознавање студената са
могућностима практичне примене информационих система у области географских истраживања и развоју Геонаука.
Исход предмета Оспособљавање студената да разумеју кључне ГИС концепте, алате, методе, технике и теорије које се
користе у савременој географској науци, као и значај и могућности примене информационих технологија у Геонауци.
Студенти кроз предмет стичу неопходна знања која им омогућавају примену ГИС-а у географским истраживањима,
решавању проблема и развоју Геонауке.
Садржај предмета Теоријска настава Увод у напредни ГИС; Методе напредног ГИС-а у физичкој географији; Методе
напредног ГИС-а у друштвеној географији; Методе напредног ГИС-а у заштити и планирању геопростора; АХП метода и
њена примена у Географији. Буфер метода и њена примена у Географији; Синтетичке методе и њихова примена у
Географији; Аналитички ГИС; Просторно-временска интерполација и везуелизације; Геостатистичке методе (кригинг);
Обрада података у ГИС алатима; основне базе података. Практична настава Прикупљање и интеграција геопросторних
података (на терену и коришћење већ прикупљених података (НИГП, стaтистика, CORINE, SRTM)); Примена метода ГИС
анализе физичко-географских и друштвено-географских појава и процеса (геоморфолошка,климатолошка, хидролошка и
педолошка истраживања; демографска и социоекономска истраживања, изучавања неравномерног регионаног развоја,
размештај привредних делатности, урбане структуре); Примена метода ГИС анализе у заштити геопростора и планирању
и уређењу геоподручја (геоеколошко вредновање, избор оптималних локација за изградњу у зависности од утицаја на
животну средину, ГИС заштићених подручја, анализа стања и хазарда, катастар загађивача, симулације праваца
просторног развоја и подршкау планирању);
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Практична настава.
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