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Циљ предмета
Циљ је упознати студенте са основним регионалногеографским карактеристикама Европе, Азије, Северне Америке (са
Средњом Америком у даљем тексту), кроз призму њихових физичко-географских и друштвено-географских одлика.
Такође, циљ предмета јесте и да се студенти оспособе за издвајање региона континената на северној Земљиној
полулопти, као и издвајање географских регија унутар самих држава Европе, Азије и Северне Америке.
Исход предмета
Основни исход предмета је примена до сада стеченог знања из свих географских дисциплина на примеру континената
Европе, Азије и Северне Америке и њихових држава. Интерпретација друштвено-географских карактеристика, пре
свега становништва и привреде, као основних покретача регионалног развоја континената на северној хемисфери.
Препознавање нових регионалних структура на простору Европе, издвојених на основу нодално-функционалне
регионализације.
Садржај предмета
Теоријска настава
Општи географски приказ континената Европе, Азије и Северне Америке кроз геолошку прошлост и грађу терена,
основне морфолошке целине, климатске карактеристике, хидрографску мрежу континената, педолошки и
биогеографски покривач. Анализа друштвено-економских карактеристика са посебним освртом на становништво кроз
призму доминантних религија и етногенетску поделу народа ових континената. Приказ најважнијих природних
ресурса као фактора регионалног развоја континената, са акцентом на привредну развијеност и економски утицај међу
регионима и државама. Издвајање регионалногеографских целина Европе, Азије и Северне Америке, а такође и регија
у оквиру појединих држава поменута три континента.
Практична настава
На часовима вежби из овог предмета студенте треба оспособити за практично преношење наставног градива на
тематске карте и дијаграме, попуњавањем практикума. Упознати их са методологијом израде семинарских радова са
темама везаним за регионалну анализу и проблематику регија и држава Европе, Азије и Северне Америке.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава: 4
Методе извођења наставе: Метод усменог излагања (на предавањима), илустративно-демонстративни метод (и на
предавањима, али претежно на вежбама), претраживање библиотечке литературе и интернет сајтова (за израду
семинарских радова).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практичан рад на вежбама
20
усмени испт
50
колоквијум
15
..........
семинар-и
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