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Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 
- - - - 

Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 
7.2. u 13.00 21.2. u 13.00 12.9. u 13.00 26.9. u 13.00 

Ishodi učenja 

1. Definirati otoke, otočiće, grebene i hridi te hrvatski otočni prostor 
2. Definirati pseudo-otoke i umjetne poluotoke 
3. Definirati pojedine aspekte preobrazbe otočnog kulturnog krajolika  
4. Usporediti prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja 
pojedinih otočnih skupina, ali i zasebno malih i velikih hrvatskih otoka 
5. Povezati specifičnu prirodnu osnovu s tisućljetnim društveno-
gospodarskim korištenjem otočnog prostora 
6. Usporediti intenzitet negativnih društveno-geografskih procesa na malim 
i velikim otocima te otocima smještenim bliže ili dalje od kopna   

Preduvjeti za upis Nema 

Sadržaj 

Sadržaj kolegija obuhvaća upoznavanje s problematikom broja hrvatskih 
otoka, definiranja otoka, a time i definiranja hrvatskog otočnog prostora. 
Posebna pozornost posvećena je prirodno-geografskoj osnovi razvoja 
hrvatskih otoka te društveno-gospodarskim procesima koji su u pojedinim 
povijesnim razdobljima uvjetovali nastanak i razvoj otočnih naselja te 
evoluciju specifičnog otočnog krajolika. Zasebno su obrađeni pojedini 
aspekti gospodarskog razvoja otoka tijekom prošlosti i u suvremeno doba. 
Stanovništvo hrvatskih otoka, kao glavni nositelj razvoja tog prostora, 
zasebno je izdvojeno i analizirano, a posebna pozornost u demografskom 
aspektu razvoja otoka, posvećena je suvremenim problemima 
depopulacije i starenja otočnog stanovništva. Poradi boljeg razumijevanja 
otočnog prostora i problema s kojim se taj prostor suočava, u sklopu 
kolegija je predviđen i poludnevni obilazak jednog od zadarskih otoka. Kroz 
seminarske radove studenti će detaljnije obraditi pojedine teme vezane uz 
problematiku eksploatiranja prirodne osnove otočnog prostora ili pojedinih 
otočnih skupina, njihovog gospodarskog i demografskog razvoja te 
prometnog povezivanja.      
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Način praćenja kvalitete 
Praćenje kvalitete provodi se kroz praćenje rezultata studentske ankete, 
uspjeha studenata na ispitu, kvalitete seminarskih radova, pohađanje 
nastave te praćenje aktivnosti studenata na nastavi 

Uvjeti za dobivanje 
potpisa  

Prisutnost na 70% predavanja, 75% seminara, predan seminarski rad i 
održano izlaganje seminarskog rada 

Uvjeti za bodovanje 
kolokvija/seminara/vježbi
/ispita 

Seminari: ocjena od 1 do 5 (ukupnu ocjena seminara je prosječna ocjena 
pismenog dijela seminara i ocjena iz izlaganja seminarskog rada uz Power 
point prezentaciju) 
Ispit: < 60% točnih odgovora = ocjena nedovoljan (1) 
        61%-70% točnih odgovora = ocjena dovoljan (2) 
        71%-80% točnih odgovora = ocjena dobar (3) 
        81%-90% točnih odgovora = ocjena vrlo dobar (4) 
        91%-100% točnih odgovora = ocjena izvrstan (5) 

Uvjeti za formiranje 
ocjene 

Konačna ocjena određuje se na temelju pismenog dijela ispita (PI) i 
seminarskog rada (S) prema formuli: (PI ×0,666+S×0,333) pod uvjetom da 
su ocjene iz PI i S pozitivne 

 
Nastavne teme 

Red. 
br. Naslov Literatura 
1. Upoznavanje sa sadržajem predmeta, oblicima nastave i provjere znanja  

2. i 3. Hrvatski otoci – broj, površina i regionalizacija Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 

4. i 5. Prirodno-geografska osnova razvitka hrvatskih otoka Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 

5. i 6. Povijesno-geografski razvoj hrvatskih otoka  Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 

7. Elementi kulturne baštine hrvatskih otoka 
Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 
Faričić, Mirošević, Graovac 
Matassi (2013.): Utjecaj 



depopulacije na kulturnu 
baštinu hrvatskih otoka, 
Migracijske i etničke teme – 
dostupno on-lilne 

8.. Podjela seminarskih radova. Upute za pisanje seminara.  

9. i 10. Depopulacija kao posljedica društveno-gospodarskog razvitka otoka Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 

11. i 12. Depopulacija kao čimbenik suvremenog razvitka otoka Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 

13. i 14. Usporedna demografska analiza velikih i malih otoka 

Lajić, Mišetić (2006): Otočni 
logaritam – Aktualno stanje i 
suvremeni demografski 
procesi na jadranskim 
otocima 

15. i 16. Problemi gospodarskog razvitka hrvatskih otoka. Deagrarizacija 

Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 
Defilippis (2002.): O 
gospodarskom razvoju 
hrvatskih otoka, Sociologija i 
prostor, dostupno on-line 

17. Mješovita otočna ekonomija malih obiteljskih gospodarstava Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 

18. Značenje pomorstva na hrvatskim otocima Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 

19. i 20.  Razvoj turizma i njegova uloga u društveno-gospodarskoj revitalizaciji otoka  
Vidučić, V. (2007.): Održivi 
razvoj otočnog turizma, Naše 
more, dostupno-online 

21. i 22. Promjena temeljnih funkcija otočnoga prostora Faričić, J.(2012.):Geografija 
sjeverodalmatinskih otoka 

23. i 24. Hrvatski pseudo-otoci 
Faričić, Mirošević (2014.): 
Artificial peninsulas and 
pseudo-islands – dostupno 
on-line 

25. i 26. Mali hrvatski otoci – mjesta stalnog stanovanja ili prostor za odmor i rekreaciju? 

Faričić, Graovac, Čuka 
(2010.): Mali hrvatski otoci – 
radno-rezidencijalni prostor 
i/ili prostor odmora i 
rekreacije, Geoadria – 
dostupno on-line 

27.  Perspektive razvoja hrvatskog otočnog prostora  
28.-30. Poludnevni terenski obilazak jednog od zadarskih otoka    

31. Seminarski rad  
32. Seminarski rad  
33. Seminarski rad  
34. Seminarski rad  
35. Seminarski rad  
36. Seminarski rad  
37. Seminarski rad  
38. Seminarski rad  
39. Seminarski rad  
40. Seminarski rad  
41. Seminarski rad  
42. Seminarski rad  
43. Seminarski rad  
44. Seminarski rad  
45. Seminarski rad  
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