
 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Додипломске академске студије 

Студијски  
програм: 

ГЕОГРАФИЈА 
Општи смјер  

  
Назив предмета ПОМОРСКА ГЕОГРАФИЈА 
Шифра предмета Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СПГО13ПГ изборни VIII 2+0 2 
Наставник Проф. др Чедомир Црногорац  
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Хидрологија, Саобраћајна географија Положен испит 
Циљеви изучавања и предмет : 
Потицање, ширење и развијање принципа географског закључивања у области океанографије. 
Исходи учења (стечена зања): 
Да се студенти додипломског студија упознају с (нај)новијим достигнућима у истраживању 

Свјетског мора и његовим богатствима која требају служити на добробит хумане популације.  
Садржај предмета (љетни семестар – 15. радних седмица): 
1. Увод: океанографија и географски концепт проучавања Свјетског мора, 2. Савремена географска 

класификација мора; 3. Океани; 4. Мора, заливи и морски пролази; 5. Свјетско море и развој 

људског друштва; 6. Валоризација Свјетског мора након прокопавања вјештачких канала; 7. 

Истраживање мора; 8. Рељеф дна мора и океана; 9. Лед у мору; 10. Природне обале и њихов значај; 

11. Вјештачке обале и полдери; 12. Море као извор живота; 13. Поморски ресурси; 14. Поморски 

саобраћај; 15. Заштита Свјетског мора. 
Методе наставе и савладавање градива: 
 Предавања – интерактивни приступ формирању појмова, семинарски рад и консултације. 
Литература: 
Јосип Риђановић (2002): Географија мора, Наклада др. Фелетар, Загреб; Душан Дукућ,Љиљана 

Гавриловић (2006): Хидрологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, стр. 275 – 321; 
Весна Рајчевић, Чедомир Црногорац (2005): Практикум из хидрологије (Лимнологија и 

океанологија), Природно – математички факултет, Бањалука. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Континуална провјера знања; завршна провјера знања – провјера знања задацима објективног типа; 

самосталан рад: учење, консултације ; оцјене од 5/F – 10A (Болоњски принцип); 40 бодова 

предиспитне обавезе : ТЕСТ 1 - 15 бодова; ТЕСТ 2 – 15 бодова; тестови:I+II = 30 бодова, радна 

свеска и практикум: 10 бодова; 60 бодова – завршни испит; 
ТЕСТ 1 
ТЕСТ 2 

15 бодова 
15 бодова 

 Завршни 

испит 
60 бодова 

РАДНА СВЕСКА И 

ПРАКТИКУМ 10 бодова    

Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Чедомир Црногорац 
 


