
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ



ГЕОГРАФИЈА

• Јер нас освешћује

• Јер нам даје темеље

• Јер нас надограђује

• Јер нас усмерава

• Јер нас интригира



• Постајеш широко образована личност

• Омогућава ти да сагледаш и разумеш 
свет око себе

• Стичеш компетенције за велики број 
послова

• Диплома ти омогућава да радиш широм 
света

• Стичеш практична знања у оквиру 
школске и стручне праксе

Зашто да студираш географију и туризам?



Зашто студирати у Нишу?

• Ниш је регионални центар Јужне и 
Источне Србије

• Нишки Универзитет је један од 
најрепрезентативнијих у Србији

• Природно-математички факултет у 
Нишу је једна од водећих научно-
истраживачких институција у 
земљи



Зашто студирати у Нишу?
• Зато што је Ниш културни, образовни, привредни и административни центар, и јер има:

• „Nisville Jazz festival“

• „Филмске сусрете“

• „Хорске свечаности“

• „Сајам туризма“

• „Сајам књига“

• „Бурегџијаду“

• Казанџијско сокаче.......



ИСТОРИЈАТ ДЕПАРТМАНА ЗА ГЕОГРАФИЈУ
• Основан је 1999. године, када је формиран и Природно-математички 

факултет у Нишу

• Прва генерација студената је уписана 2000/2001. године

• До краја школске 2020/21. године уписано је укупно 2 648 студената:
• Стари програм: 1195

• Основне: 932

• Мастер: 521



ДЕПАРТМАНА ЗА ГЕОГРАФИЈУ - дипломци

• До краја 2021. године, студије је завршило 1565 студената:

• Стари програм: 709

• Основне: 497

• Мастер: 359 



КАТЕДРЕ
1. Физичка географија

2. Друштвена географија 

3. Регионална географија



СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
• Акредитовани 2021. године

• Структура наших програма усаглашена је са стандардима и захтевима
европског образовног система

• Студентима је омогућен прелаз и наставак школовања на другим
високошколским установама у земљи и иностранству



Основне академске студије – географија
• 3 године, 180 ЕСПБ

• Стручни назив - Географ

• Обавезни предмети (27), изборни предмети (12)

• Обавезна теренска настава, школска и стручна пракса



Мастер академске студије 
• 2 године, 120 ЕСПБ: 

1. Студијски програм – Географија (Мастер географ)

2. Студијски програм – Туризам (Мастер туризмолог)

• Географија - обавезни предмети (19), изборни предмети (13)

• Туризам - обавезни предмети (18), изборни предмети (13)

• Обавезна теренска настава, стручна и школска пракса



ПРОФЕСОРИ И САРАДНИЦИ

Секретар Департмана 
Msc Милан Миловановић, 

асистент

Др Иван Филиповић, 
редовни професор

Др Ранко Драговић,
редовни професор

Др Татјана Ђекић, 
редовни професор 

Др Селим Шаћировић, 
ванредни професор 

Др Јелена Петровић, 
редовни професор 

Управник Департмана 
Др Нинослав Голубовић, 

доцент

Др Александар Радивојевић, 
редовни професор 



ПРОФЕСОРИ И САРАДНИЦИ

Др Наташа Мартић Бурсаћ, 
ванредни професор

Др Мрђан Ђокић, 
доцент

Др Љиљана Стричевић, 
ванредни професор

Др Марија Братић, 
ванредни професор

Др Милан Ђорђевић, 
доцент

Др Јелена Живковић, 
доцент

Др Милена Гоцић, 
доцент

Msc Растко Марковић, 
асистент



БИВШИ СТУДЕНТИ – запослени на Департману

Милена Гоцић

Милан Ђорђевић

Марија Братић

Јелена Живковић

Милан Миловановић



ПРОЈЕКТИ НА ДЕПАРТМАНУ

• На Департману се реализује велики број научно-истраживачких 
пројеката на којима могу учествовати и студенти



ФЕСТИВАЛИ НАУКЕ
• „Ноћ истраживача“; „Наук није баук“



ФЕСТИВАЛИ НАУКЕ
• „Ноћ истраживача“

• „Наук није баук“



УЧЕШЋА НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА

• Наставници Департмана учествују на бројним научним 
конференцијама, како у земљи, тако и у иностранству

• Ове конференције су отворене и за учешће студената



НАШ ЧАСОПИС

• „Serbian Journal of Geosciencies“

• Излази од 2015. године

• Oбјављује стручне и научне радове



САРАДЊА
Департман за географију сарађује са бројним институцијама у земљи и иностранству:

• Географски факултет у Београду

• Департман за географију, туризам и хотелијерство, ПМФ Нови Сад

• Географски институт „Јован Цвијић“

• Српско географско друштво – подружница Ниш

• Руско географско друштво у Србији

• Научно-стручно друштво за заштиту животне средине “Екологика“

• Удружење „Биоген“

• Републички хидрометеоролошки завод

• Републички завод за статистику

• Завод за заштиту природе

• Завод за урбанизам

• Регионални центар – Ниш

• Туристичка организација Ниш

• Туристичка организација Сокобања

• Финансијски холдиг за туризам Сава д.д. – Љубљана

• Институт за кинезиологију - Копар



ТЕРЕНСКА НАСТАВА I година - Шумадија



ТЕРЕНСКА НАСТАВА II година – Источна Србија



ТЕРЕНСКА НАСТАВА II година – Источна Србија



ТЕРЕНСКА НАСТАВА III година – Западна Србија



ТЕРЕНСКА НАСТАВА III година – Западна Србија



ТЕРЕНСКА НАСТАВА Мастер студија – Војводина



ТЕРЕНСКА НАСТАВА Мастер студија – Војводина



Хоспитовање

• У оквиру предмета Методика наставе географије, захваљујући доброј
сарадњи са скоро свим основним и средњим школама у Нишу, успешно
се спроводи практична настава већ 10 година

ОШ „Учитељ Таса“ Гимназија „Светозар Марковић“ 



НАШИ СТУДЕНТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

• Географски факултет - Београд

• ПМФ - Нови Сад

• Филозофски факултет - Источно 
Сарајево

• Факултет за туристичке студије 
„Turistica“ - Порторож



СТРУЧНЕ ПРАКСЕ – ХОТЕЛИ
• У оквиру  наставног процеса организују се различите стручне праксе у 

земљи и иностранству

• Из области хотелијерства, тренутно се организује стручна пракса на 
Копаонику у хотелу „Сребрна лисица“

• У иностранству у хотелима у Француској (5 хотела: Сен Тропеу, Ници, Кану, 
на Француским Алпима....), у Словенији (27 хотела: Порторожу, Копру, 
Термама Чатеж, Птују, Бановцима, Моравским Топлицама, Бледу.....) 



СТРУЧНЕ ПРАКСЕ – ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

• Из области пословања туристичких агенција, стручна пракса се реализује 
у неколико туристичких агенција у Нишу: Easy Travell, Aero turs i dr.



РАЗМЕНА СТУДЕНАТА И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА

• Међународна сарадња омогућава размену студената на 
различитим нивоима студија

• До сада су размене студената и стручна усавршавања
реализована са великим бројем Универзитета у Европи
(Пољској, Аустрији, Чешкој, Немачкој, Португалу, Холандији,
Кипру, Грчкој....)

• Размена студената могућа је и преко Erasmus + пројекта



СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ- највиши облик студентског представљања

Циљеви и садржаји рада парламента су:

• залагање за квалитетну наставу и услове студирања

• ефикасни научни и образовни систем

• заштиту права студената

• висок ниво стандарда студената и квалитет студирања

• Утицај на органе и тела Факултета

• Квалитетно информисање студената

• Сарадња са факултетима у земљи и иностранству

• Организација ваннаставних активности:

- спортско-културна дешавања

- хуманитарне акције

- „Приматијада“

- „Туризмијада“

- „Сајам туризма“

- „MEKST“



СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ



МОГУЋНОСТИ ЗАПОСЛЕЊА

• У основним и средњим школама

• У урбанизму и просторном планирању

• У заводу за заштиту природе

• У туристичким агенцијама

• У туристичким организацијама

• У хотелијерству

• У туристичком планирању

• У институтима

• На факултетима



УСЛОВИ ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА
• Завршена Гимназија или четворогодишња стручна школа

• Положен пријемни испит из географије (програм за Гимназију)

• Максималан број поена за упис:
• 40 поена из школе
• 60 поена са пријемног испита

• На прву годину Основних академских студија 

уписује се 54 кандидата који се финансирају из буџета

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:

• Два циклуса:

1. Марта (суботом и недељом)

2. Почетком јуна (радним данима)



УСЛОВИ ЗА УПИС Мастер студија Географије

• Завршене Основне студије географије

• Максималан број поена за упис је 180 ЕСПБ 

са Основних академских студија

• На прву годину Мастер академских 

студија географије уписује се 27 кандидата: 

Буџет – 16 

Самофинансирање – 11



УСЛОВИ ЗА УПИС Мастер студија Туризма
• Завршене Основне студије географије и туризма (са географких факултета)

• Сродни студијски програми из области: Економије и Заштите животне 
средине (са географских факултета) 

• Кандидати који су завршили сродне студијске програме, полажу пријемни 
испит

• На прву годину Мастер академских 

студија туризма уписује се 27 кандидата: 

Буџет – 16 студената

Самофинансирање – 11 студената



Очекују вас бројне авантуре



Очекују вас бројни изазови



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
ОЧЕКУЈЕМО ВАС!


