Dvopredmetni študijski program Geografija 1. stopnja
Cilji na dvopredmetnem študijskem programu Geografija:
Univerzitetni dvopredmetni študijski program 1. stopnje Geografija ponuja
diplomantom usposobljenost pri tehnično-aplikativnem obvladovanju temeljnih
geografskih analitičnih in interpretacijskih metod, poznavanje naravnih,
družbenih in prostorskih elementov, dejavnikov, procesov in problemov v njihovih
najrazličnejših pojavnih oblikah. Poudarek je na razumevanju osnovnih sistemov
v družbeni in fizični geografiji, na razumevanju temeljne regionalne strukture
geografije sveta, na obvladovanju osnovne metodologije geografskega
raziskovanja, obenem pa tudi na usmerjanju študentov k poglobljenem
spoznavanju geomorfologije in klimatogeografije, politične geografije, geografije
poselitve in prebivalstva, hidrogeografije in geografije morij, ekonomske in
socialne geografije, regionalne geografije Slovenije, regionalnega planiranja in
geografskih informacijskih sistemov v povezavi s kartografijo.
Študentje si pridobijo sposobnost, da obvladujejo temeljne geografske procese in
probleme, s poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne
in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti. Obvladujejo
temeljne metode kvalitativnega in kvantitativnega oziroma sintetičnoanalitičnega geografskega raziskovanja, tudi s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov. Univerzitetni dvopredmetni študijski program 1. stopnje
Geografija usmerja študenta/-tko v raziskovanje, razvija splošne raziskovalne
spretnosti in ustvarja temelje za nadaljnje izobraževanje. S poudarkom na
artikuliranosti, sodelovanju v diskusijah, seminarskem delu, kritičnem pristopu,
pismenosti ter povzemanju in prezentaciji tekstov študentke in študenti razvijajo
spretnosti, ki jim ne pomagajo samo pri teoretičnem razmišljanju in
argumentiranju, temveč so uporabne tudi v praksi, s tem pa povečujejo tudi
njihovo usposobljenost in zaposljivost. Geografija se danes namreč ponovno
uveljavlja kot tista disciplina, ki je sposobna razumevati in usmerjati vse bolj
kompleksna in soodvisna dogajanja, ki zadevajo razmerje med družbo in
prostorom na različnih ravneh človekovih aktivnosti, ki gredo od lokalne do
regionalne, državne, makroregionalne in globalne. Geografija se zato javlja kot
neobhodno potrebna veda za razumevanje sodobne družbe in njene prihodnosti
ter zmožnosti oblikovanja sonaravnih razvojnih politik na eni strani ter
integracijskih politik ob ohranjanju pokrajinske in kulturne pestrosti na drugi
strani.
Splošne in predmetno-specifične kompetence diplomanta
Splošne kompetence na dvopredmetnem študijskem programu Geografija:
- sposobnost opažanja in sposobnost interpretativne povezave med terenskim in
teoretičnim proučevanjem prostorskih pojavov,
- sposobnost komunikacije in usposobljenost za strokovno pismenost in kritično
preverjanje pisnih virov,
- uporabna interdisciplinarna znanja za delo na področju analize, interpretacije
in usmerjanja naravnih, družbenih in prostorskih pojavov in procesov,
- obvladovanje kvalitativnih (analiza besedil, zbiranje pripovedi informatorjev na
terenu, pol/ne/strukturirani intervjuji, idr.) in kvantitativnih metod
raziskovanja (telefonsko, terensko, spletno, pisno anketiranje, analiza socialnih
omrežij analitično in kompleksno obvladovanje kartografskih in statističnih

-

metod v povezavi z računalniško podprtimi geografskimi informacijskimi sistemi
idr.),
razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, kritična presoja in sposobnost
oblikovanja samostojnih pisnih besedil (člankov, referatov, razprav itn.),
sposobnost povezovanja in posredovanja informacij
(interpretirati,
kontekstualizirati in sintetizirati informacijo in jo narediti razumljivo širši
javnosti),
usposobljenost za kritično presojo aktualnih naravnih, družbenih in političnih
procesov, razlaganje in vrednotenje naravnih in družbenih fenomenov,
zavezanost profesionalni etiki in razvijanje kritične presoje, ki pripomore k
objektivnosti doseženih rezultatov.

Predmetno-specifične kompetence na dvopredmetnem študijskem programu
Geografija:
- vpogled v razvoj geografske vede,
- vpogled v razvoj sodobne soodvisnosti med različnimi družbenimi in
prostorskimi sistemi,
- znanje in razumevanje temeljev družbene geografije in njenih poddisciplin,
- znanje in razumevanje temeljev fizične geografije in njenih poddisciplin,
- znanje in razumevanje osnovnih značilnosti regionalne geografije sveta ter
regionalne soodvisnosti, sorodnosti in različnosti,
- koherentno obvladovanje temeljnih znanj s področja metodologije
geografskega raziskovanja ter sposobnost povezovanja le-teh z znanji z drugih
področij,
- pregled nad raznovrstnostjo naravnih in družbenih okolij,
- pregled nad tematskimi sklopi, ki vsak s svojega vidika analizirajo družbeno in
prostorsko soodvisnost na lokalni, regionalni, državni, makroregionalni in
globalni ravni,
- osnovno obvladovanje analitično-interpretacijskih metod v geografiji,
- sposobnost umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst prostorskih
študijev oziroma fizične, družbene in regionalne geografije,
- sposobnost razumevanja pestrosti in soodvisnosti najrazličnejših družbenih,
kulturnih in naravnih prostorov,
- sposobnost tolmačenja procesov in pojavov v okviru naravnih in družbenih
prostorov,
- sposobnost multidisciplinarnega in kompleksnega razumevanja pojavov in
fenomenov v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostorskem, političnem,
družbenem, ekonomskem, kulturnem in drugih kontekstih,
- veščino uporabe teoretskih in praktičnih raziskovalnih metod pri razumevanju
in usmerjanju soodvisnosti med človekom in njegovim družbenim in naravnim
okoljem.
- razumevanje in pomoč pri reševanju problemov na področju ravnanja z
naravnim okoljem, planiranja prostorskih in družbenih sistemov, demografskih,
političnogeografskih in drugih.

