
Студијски програм: ОАС Географија 

Назив предмета: ДЕМОГРАФИЈА 

Наставник: Јово М. Медојевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета  

Предмет и задаци проучавања демографије; место демографије у систему наука о становништву; методе 

проучавања; теоријски погледи на развој становништва; јединице, обележја и извори податак о 

становништву. Пројекције и прогнозе становништва,  популациона политика. 

Исход предмета: Кроз извођење наставе:предавања, вежбе, консултације, семинар и колоквијум, студент ће 

бити у стању да кроз мисаоне процесе и практичне поступке, унутар сваког домена Блумове таксономије 

(знање, разумевање, примену, анализу, синтезу и евалуацију). Кроз когнитивне резултате учења , студент ће 

бити у стању да: прикупи, уреди, класификује, опише, саопшти, примени, анализира, интегрише, промени, 

реорганизује, предложи ново решење, рангира изабере најбоље решење, упозна и примени методе пројекција 

и прогноза становништва на свим географским просторима и у различитим временским интервалима, кроз 

пописе и критички процени, критички оспори у различитим контекстима кроз све  наставне садржаје и 

детерминанте наставног предмета Демографија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Предмет и задаци  демографије, Методе и технике у проучавању становништва,Теоријски погледи на развој 

становништва, Јединице, обележја и извори податак о становништву,Развој насељености на земљи-постанак и 

развој човека, Еволуција и развитак светског становништва, Миграције становништва, типови миграционих 

кретања, узроци миграционих кретања, анализе миграција, методе истраживања, методе пројекција 

миграционих кретања, Појам географске средине и потребе прогнозе њеног развоја, Теоријски погледи на 

становништво, Етапе развоја светског становништва  и теорија демографске транзиције, Укупно кретање 

становништва и његове компоненте, Структуре становништва, Карактеристике градског и сеоског 

станопвништва, Економска структура становништва, Домаћинства и њихове структуре, Густина 

насељености, Прогнозе и пројекције становништва, Популациона политика. 

Практична настава: 

Извори података о становништву, Прикупљање података о становништву,Методе обраде статистичких 

података, Презентовање статистичких података, Картирање становништва, Развој насељености у Европи и 

свету од праисторије до данас,Промене у континенталном и регионалном размештају и густини насељености 

становништва. 
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Фронтална, интерактивна, индивидуална, дебата. 

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   

 


