
Студијски програм: MАС Географија 

Назив предмета: МЕТОДЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ 

Наставник: Ивана Т. Пењишевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ је да се студенти подобније упознају са теоријским и методолошким основама регионалне географије, 

кроз дефинисање предмета, задатка и метода истраживања ове географске дисциплине. Студенте 

оспособити за емпиријско истраживање регија по свим аспектима регионализације, кроз утврђивање 

фактора и дефинисање праваца регионалног развоја одређеног простора.  

Исход предмета  

Основни исход предмета је оспособљавање студената да на основу стечених знања из физичке и друштвене 

географије могу уз помоћ анализе и синтезе, компаративног, графичког, картографског, статистичког 

метода, издвоје географске регије Србије и света. Посебан акценат ставити на појам границе регија, како би 

схватили нестатичност регије, односно регионални развој.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Усвајање нових појмовних категорија – регија, регион, рејон, регионализација; Дефинисање предмета, 

задатка и метода истраживања регионалне географије; Развој регионалне географије у свету и Србији; 

Појам границе,  структуре и хијерархије регија; Односи унутар регије и схватање интрарегионалности; 

Дефинисање појма регионални развој; Важност одрживог и истицање значаја равномерног регионалног 

развоја; Географске и друге регије. 

Практична настава  

На вежбама је студенте неопходно упознати са алатима који су им потребни за лакше савладавање градива, 

кроз анализу конкретних елемената и фактора регионализације. Семинарске радове студената  

конципирати тако да у њима  врше анализу појединих примера равномерног и неравномерног развоја 

држава или делова континената.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Метод усменог излагања, илустративно-демонстративни метод, индивидуални и групни рад, 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 10 писмени испит  

практичан рад на вежбама 10 усмени испт 50 

колоквијум - ..........  

семинар-и 30   

 

 

 

 

 

 

 


