
 

 

Студијски програм:  Основне академске студије математике 

Назив предмета: Завршни рад 

Статус предмета: обавезан на свим модулима 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положени сви испити са основних академских студија математике 

Циљ предмета 

Циљ завршног рада је да студент покаже способност да самостално обради неку тему из 
области математике. Тема рада се ослања на садржаје које је студент изучавао на изабраном 
модулу, али мора бар делимично да превазилази садржаје обрађене у току редовне наставе. 
Студент, такође, треба да покаже да уме да користи расположиву стручну литературу, да 
правилно и прецизно напише математички текст и да на јасан начин усмено изложи свој 
рад. 
Исход предмета  
Студент је показао самосталност у обради задате теме и прецизност у писању математичког 
текста. Студент је такође показао да уме да направи електронску презентацију свог рада,  да 
на добар начин усмено изложи најзначајније делове свог рада и да поштује расположиво 
време. 
Садржај предмета 

Завршни рад представља самосталан рад студента израђен у писаној форми, уз упутства и 
консултације са предметним наставником. Студент бира тему за израду завршног рада са 
листе тема предлођених за модул који је студент похађао, тј. тема завршног рада припада 
области која се налази у основној тематици изабраног модула. 
Литература  
У зависности од одабране теме. Литература се састоји од рецензираних књига и радова. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 0+4 

Методе извођења  
Студент доставља најмање три укоричена примерка завршног рада  предметном наставнику 

и један примерак библиотеци Факултета. Студент такође доставља свој рад библиотеци 
Факултета.  Комисију за одбрану рада формира Веће Катедре Института за математику и 
информатику, на предлог предметног наставника. Датум и време јавне одбране рада 
објављују се на огласној табли Факултета најмање пет дана пре заказаног термина одбране, 
а оцена о успеху кандидата на овом испиту саопштава се кандидату одмах по завршеној 
одбрани, уз одговарајуће образложење. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  100 поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 100 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    


