
 
       

Мај је месец математике зато вас позивамо да у суботу 14. маја 2016. будете 

гости Математичког факултета. 

 

Професори и колеге студенти одговараће на питања у вези са полагањем пријемног 

испита, студирањем, разликом између модула, запослењем, а разговараће са вама и на 

многе друге теме. 

 

Овом приликом моћи ћете да чујете како је то студирати на jeдном од најстаријих и 

најпрестижнијих факултета Универзитета у Београду који се већ више од десет година 

високо котира на ранг листама најуспешнијих светских универзитета.  

 

Развој знања из теоријских и практичних области наставе математике и рачунарства је 

нешто по чему је наш факултет препознатљив. Ако желите да поред математике кроз 

реалне проблеме васпитно-образовне праксе обликујете и усавршите своје педагошке 

вештине и вештине у вези са методиком наставе математике и рачунарства, Професор 

математике и рачунарства је  модул у којем ћете се сигурно пронаћи. 

 

Све већи број појава и процеса у природи и друштву проучава се математичким 

моделирањем, тј. коришћењем математичког апарата за описивање реалних проблема. 

Математика је свуда око нас, чак и тамо где јој се најмање надамо, а ако су вам 

потребни и докази за то, потражите представнике наша два модула: Примењена 

математика и Теоријска математика и примене. 

 

Информатика је, по свим анализама, област из које ће стручњаци бити најтраженији 

много наредних година. Информатика је данас скоро свугде и на њу се суштински 

ослањају све науке и технологије, укључујући финансије, медицину, саобраћај, 

индустрију забаве итд. Као студенти Математичког факултета, имаћете прилику да 

упознате све области информатике у оквиру курсева на основним и мастер студијама 

на два наша програма: Информатика и Рачунарство и информатика. 

 

Статистичари који се специјализују у области актуарске и финансијске математике 

неопходни су институцијама као што су банке, осигуравајућа друштва, заводи за 

статистику. Ако су комбинаторика и вероватноћа области математике које вас посебно 

привлаче, а поред тога волите и финансије, наш модул Статистика, актуарска и 

финансијска математика је прави избор за вас. 

 

Уз математику, астрономија спада у фундаменталне дисциплине, а код нас се 

астрономија и астрофизика уче уз математику, физику и информатику, и прави су 

представници мултидисциплинарних наука. Уколико вас привлачи тајансвени свет 

васионе, студирањем 

астрономије, астрофизике или астроинформатике разоткрићете њене тајне, а 

појмови као што су галаксија, квазари, маглине и црне рупе  за вас ће добити једно 

сасвим ново значење. 

 

   

 

 



 

Осим разговора са нашим професорима и студентима, имаћете прилику да истог 

дана присуствујете и занимљивим предавањима на популарне теме које ће за вас 

одржати професори Матeматичког факултета: 

 

Проф. др Филип Марић,  http://poincare.matf.bg.ac.rs/~filip/   

12:15 сати, сала 706/IV спрат 

"Језик JavaScript и интерактивне веб-странице" 

 

Апстракт: 

Веб апликације су један од најзаступљенијих облика софтвера данас и веома су 

популарне међу програмерима. На Математичком факултету израда веб-апликација се 

изучава у оквиру предмета "Увод у веб и интернет технологије" и "Програмирање за 

веб". У овом кратком предавању биће описано како функционишу веб-апликације и 

кроз неколико једноставних примера биће приказани основни појмови језика JavaScript 

уз помоћ кога можете својој веб страници описаној на језицима HTML и CSS, којe сте 

срели током средње школе, додати неку динамичност и могућност интеракције са 

корисником. 

 

Доц. др Бојан Арбутина, 13 сати, сала 706/ IV спрат 

"Супернове - експлозије звезда"  

 

Апстракт: 

Биће дат историјски преглед забележених супернових и приказ развоја мисли и нашег 

разумевања ових појава. Бавићемо се класификацијом супернових, физиком експлозије 

и њиховим значајем у астрономији и космологији. На крају ће бити представљена нека 

савремена открића. 

 

 

Питања, коментаре и предлоге можете слати мејлом на: pr@matf.bg.ac.rs или 

телефоном на бројеве: 011/2027806 и 064/8650179 

 

Пратите нас и на мрежама: 

https://www.facebook.com/matematicki.fakultet/ 

 

https://www.instagram.com/matematickifakultet/  

 

Фотографије са претходних дружења  

 

Матф  

Субота 14. мај 

10:00-15:00  

IV и V  спрат 

 Студентски трг 16 

Чекамо вас! 
 

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~filip/
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