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ИНФОРМАТИКА
Основне академске студије

Студијски програм: Основне академске студије математике
Назив предмета: Увод у финансијску математику
Статус предмета: Изборни на модулима Рачунарство и примењена математика, Професор математике и
Теоријска математика и примене
Број ЕСПБ: 6
Услов: Уписан одговарајући семестар
Циљ предмета
Циљ предмета је да студент овлада основним знањима и методама из финансијске математике која ће му
омогућити, као основа, да несметано и са успехом прави математичке моделе различитих проблема из ове
области математике и да их решава.
Исход предмета
Студент је стекао основна знања из финансијске математике и овладао је одговарајућим математичким
методама за решавање различитих проблема финансијске математике. Студент је оспособљен да сагледа
математичку страну тих проблема, да прави математичке моделе тих проблема, да изабере одговарајућу
методу за њихово решавање и да добије оптимално решење.
Садржај предмета
Теоријска настава
Прост каматни рачун и примене. Сложени каматни рачун. Економске функције – основне и маргиналне
функције, еластичност. Нето новчани токови – периодична плаћања и амортизација кредита. Анализа
инвестиција – метод садашње вредности и метод интерне стопе приноса. Хартије од вредности са фиксним
приносом – основни појмови, стопе приноса, средње време и конвексност. Структура каматних стопа. Форварди
и фјучерси. Опције.
Практична настава
Вежбе се изводе из истих наставних јединица које се држе на предавањима.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Проблемски-оријентисана настава, домаћи задаци, консултације, студентска припрема семинара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена
Завршни испит
50 поена
активност у току предавања
4
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
колоквијум-и
46
семинар-и
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