Študijski program Geografija 1. stopnje
Cilji študijskega programa:
- strokovno poglobljen uvid stanja in razvoja sodobnega sveta in njegovih delov;
- se usposobi za samostojen študij, razlaganje in vrednotenje družbenih in prostorskih
pojavov;
- zna kritično preverjati informacije in pojave v krajevnem, mednarodnem in svetovnem ter
družbenem, ekonomskem, kulturnem, prostorskem in ekološkem kontekstu oziroma
dogajanju;
- obvladovanje geografskih informacijskih sistemov in raziskovalnih metod in tehnik v
geografiji;
obvlada temeljno filozofijo, dileme in perspektive stroke ter geografske raziskovalne in
interpretativne metode;
- se usposobi za spoznavanje in interdisciplinarno uporabo geografiji sorodnih ved in
študijskih področij;
- obvlada poleg teoretičnih tudi aplikativne vidike znanstvene vede pri analizi, vrednotenju in
načrtovanju naravnih in družbenih pojavov in procesov v prostoru ter njihovega
medsebojnega součinkovanja;
- se usposobi za reševanje strokovnih in praktičnih vprašanj na različnih področjih
družbenega in kulturnega stika v prostoru med težnjami po družbeni in ekonomski
globalizaciji ter težnjami po ohranjanju družbene in kulturne različnosti.
Splošne in predmetno-specifične kompetence diplomanta:
Splošne kompetence diplomanta:
- vpogled v razvoj geografske vede,
- vpogled v razvoj sodobne soodvisnosti med različnimi družbenimi in prostorskimi sistemi,
- pregled nad raznovrstnostjo družbenih in pokrajinskih okolij,
- pregled nad tematskimi sklopi, ki vsak s svojega vidika analizirajo družbeno in prostorsko
soodvisnost na lokalni, regionalni, državni, makroregionalni in globalni ravni,
- uporabna interdisciplinarna znanja za delo na področju analize, interpretacije in
usmerjanja družbenih in prostorskih pojavov in procesov,
- usposobljenost za opravljanje samostojnega strokovnega dela na področju fizične, družbene
in regionalne geografije ter planiranja trajnostnih razvojnih možnosti v Sloveniji in Evropi,
- usposobljenost za delo v institucionalnih enotah centralne in lokalne ravni države, dela v
planerskih ustanovah, ustanovah civilne družbe, gospodarskih družbah, dela v okviru
televizijskih in radijskih ter drugih sodobnih medijev,
- obvladovanje širokega razpona kvalitativnih (analiza besedil, zbiranje pripovedi
informatorjev na terenu, pol/ne/strukturirani intervjuji, idr.) in kvantitativnih (telefonsko,
terensko, spletno, pisno anketiranje, analiza socialnih omrežij analitično in kompleksno
obvladovanje kartografskih in statističnih metod v povezavi z računalniško podprtimi
geografskimi informacijskimi sistemi (GIS) idr.) metod raziskovanja,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, kritično presojo in sposobnost oblikovanja
samostojnih pisnih besedil (člankov, referatov, razprav itn.),
- usposobljenost za nadaljnji študij in za kritično presojo aktualnih naravnih, družbenih in
političnih dogodkov, razlaganje in vrednotenje naravnih in družbenih fenomenov,
- zavezanost profesionalni etiki in razvijanje kritične presoje, ki bo pripomogla k
objektivnosti doseženih rezultatov,
- sposobnost kritičnega preverjanja pisnih in ustnih virov, informacij in analize fenomenov,
- sposobnost analize pojavov v krajevnem, državnem 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 njegovem družbenem in naravnem okolju,
veščino uporabe GIS orodij in aplikativne tematske kartografije.
Predmetno-specifične kompetence diplomanta:
- znanje in razumevanje temeljev družbene geografije in medsebojno navezavo ter razmerja
do njenih poddisciplin,

-

-

-

-

-

znanje in razumevanje temeljev fizične geografije in medsebojno navezavo ter
razmerja do 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,
znanje in razumevanje osnovnih značilnosti poglavitnih geografskih disciplin, s
posebnim poudarkom na obvladovanju osnov geomorfologije in klimatogeogarfije,
hidrogeografije in geografije morij, geografije poselitve in prebivalstva, politične
geografije, ekonomske in socialne geografije, regionalnega planiranja ter njihove
kompleksnosti in povezanosti v družbene in prostorske sisteme,
znanje in razumevanje aplikativnih možnosti geografije na področju naravnih nesreč,
pokrajinske in humane geografije, uporabne geografije v regionalnem razvoju,
geografije življenjske ravni prebivalstva, biogeografije, krasoslovja ter naravnih in
družbenih virov v turizmu,
osnovno obvladovanje analitično-interpretacijskih metod v geografiji, s posebnim
poudarkom na aplikativnih možnostih pri uporabi in razvijanju geografskih
informacijskih sistemov na področju kartografije in statistične analize prostorskih
elementov, pojavov in procesov,
sposobnost reševanja konkretnih problemov, ki se bodo študentom zastavljali pri delu,
pri čemer bo lahko uporabljal ustrezna znanja, znanstvene metode in veščine, ki si jih
je pridobil v času študija,
sposobnost umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst prostorskih študijev
oziroma fizične, družbene in regionalne geografije,
sposobnost razumevanja razvoja različnih teorij s svojega področja ter drugih
relevantnih področij ter sposobnost uporabe teh teorij pri reševanju konkretnih
delovnih problemov,
sposobnost razumevanja pestrosti in soodvisnosti najrazličnejših družbenih, kulturnih
in naravnih prostorov,
sposobnost tolmačenja procesov in pojavov v okviru naravnih in družbenih prostorov ter
sposobnost usmerjanja razvojnih možnosti v povezovanju teh procesov in pojavov,
sposobnost povezovanja in posredovanja informacij z omenjenih področij ter
sposobnost razumevanja informacij (navajen je hitro interpretirati, kontekstualizirati in
sintetizirati informacijo in jo narediti razumljivo širši javnosti),
sposobnost multidisciplinarnega in kompleksnega razumevanja pojavov,
razumevanje in pomoč pri reševanju družbenih problemov na področju ravnanja z
naravnim okoljem, planiranja prostorskih in družbenih sistemov, demografskih,
političnogeografskih in drugih področjih,
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,
sposobnost analize in obvladovanje analize tako kvalitativnih kot kvantitativnih
podatkov,
dela na področju predstavljanja prostorske in družbene pestrosti in soodvisnosti ter s
tem povezanega dela v planiranju, turizmu in v drugih sorodnih področjih v javnem in
zasebnem sektorju,
delo na področju varovanja in razvoja kompleksnih družbenih in naravnih prostorov, kot
so obalna, kraška in obmejna območja, območja kulturnega stika ali območja, ki jih
obremenjujejo naravne nesreče ter s tem povezanega dela v regionalno razvojnih
agencijah, lokalnih in državnih institucijah, institucijah EU in v drugih sorodnih
področjih v javnem in zasebnem sektorju,
organizacija kulturnega, trajnostnega in ekoturizma (sposoben organizacije potovanj,
ekskurzij, srečanj, razstav, prireditev, izdajanja revije ...),
sposobnost kartografske interpetacije in računalniške analize družbenih in prostorskih
elementov in procesov,
veščino uporabe GIS orodij in aplikativne tematske kartografije.

