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Студирањем географије научићете да иза љепоте 
Земље стоје географски процеси и појаве. 
Сазнаћете још како да те процесе откријете, како да 
их анализирате, приказујете и усмјеравате.  

Географија ће вам показати како да изучавате 
миграције и промјене становништва, развој и 
функције насеља, како да правите анализе урбаних  
и аграрних простора и дајете одговоре на настале 
проблеме.

Овај студиј вам омогућава путовање у геолошку 
историју Земље, али вас упућује и у процесе који 
свакодневно мијењају њено лице. Наш студиј 
позива вас да истражујете стварне узроке и 
посљедице климатских промјена.  

Једино овдје можете сазнати како да све те 
процесе и појаве анализирате и приказујете путем 
географског информационог система (ГИС). 
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Студиј географије има једну од најдужих 
традиција развоја на Бањалучком универзитету – 
период од пола вијека. Почело је (сада већ давне) 
школске 1969/70. године на Педагошкoј академији 
у Бањалуци  у оквиру двопредметног студија 
историје и географије. Након трансформације 
Педагошке академије у Филозофски факултет 
школске 1994/95. године, основан је и самостални 
Одсјек за географију. 

Кад је академске 1996/97. године формиран 
Природно-математички факултет, студиј географије 
постао је један од стубова  изучавања природних и 
математичких наука.

Данас на Студијском програму географије 
постоје два смјера:
- Наставни смјер 

- Општи смјер

Послије завршетка првог циклуса студија 
студенти на Студијском програму географије 

стичу сљедећа академска звања:
- Дипломирани географ - 240 ECTS, 

студенти општег смјера, 
- Професор географије - 240 ECTS, 

студенти наставног смјера.

Дипломирани географи добијају научно 
утемељена теоријска и практична знања за потребе 
друштвене праксе (рад у министарствима, 
одјељењима за друштвене дјелатности, просторно 
уређење, заштиту животне средине, у туристичким 
организацијама, научним институтима, заводима, 
привредним субјектима и слично). 

Професори географије, осим за наведене 
послове,  квалификовани су и за рад у настави 
географије у основним и средњим школама.

Након завршетка основног студија (првог 
циклуса) студент стиче право уписа на мастер 
академске студије. Данас је на другом циклусу 
студија географије настава организована у оквиру 
општег смјера, који обухвата све научне области 
географске науке. Послије завршетка студија сту-
денти стичу академско звање мастер географије. 

Од школске 2018/19. године основан је смјер 
Географски информациони системи. Након 
завршетка студија студент стиче звање мастер 
геогрaфских информационих система.

ТЕРЕНСКА НАСТАВА И ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Значајан дио нашег студија представљају 
теренска настава и истраживачки рад.  На прве 
двије године студија фокус је на теренским 
истраживањима  географског простора  бањалучке 
регије. 

Заједнички дух путовања, истраживања и рада 
на терену на трећој години студија резервисан је за 
простор источне Херцеговине, Србије и Црне Горе.

Теренска настава на четвртој години студија траје 
више дана на профилима средње и јужне Европе. 
Циљ теренског рада, који стручно воде наставници 
и сарадници, јесте да студенти на конкретном 
простору провјере и употпуне теоријска знања и 
упознају се са физичко-географским и друштвено-
географским карактеристикама и развојним 
проблемима овог дијела Европе.


