
8 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗНИ

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 30

40

10

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

МАТЕМАТИКА 

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Доц. др Марија КеркезНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

предавања, вежбе (екскатедра)

Литература

1. Јоксимовић Д.:''Пословна математика'', Мегатренд Универзитет, Београд, 2006. год.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

2. Јоксимовић Д.: “Збирка задатака из пословне математике”, Мегатренд Универзитет, Београд, 

Пословне академске студије

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Успешно оспособљен студент за самосталну примену математичких метода у савременом

пословном свету,  као и за даље усавршавање.

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Оспособљавање студента за самосталну примену математичких метода потребних савременом

менаџеру приликом економских анализа истраживања тржишта, производње, промета новца,

ефикасности инвестиција, односа поверилац-дужник и осталих истраживања потребних за

доношење што исправнијих одлука у било којој економској сфери интереса, затим истраживања

утицаја већег броја параметара на доношење одређених стратешких пословних одлука,

формирања логичких концепата при дефинисању уговора и сл.

Садржај предмета

Први део:  Елементи математичке логике; Основне операције са скуповима

Други део: Функције једне независно променљиве: Појам функције; Низови, редови;Испитивање

функција

Трећи део: Функција две независно променљиве: Појам функције; Парцијални изводи и тотални

диференцијал; Екстремуми, условни екстремуми

Четврти део: Интеграли: Појам интеграла; Решавање интеграла; Геометријска представа

одређеног интеграла

Пети део: Економске функције: Функција тражње, функција понуде; Функција укупних, просечних

и граничних трошкова; Функција укупног и граничног прихода; Функција добити; Еластичност

економских  функција

Шести део: Линеарна алгебра: Матрице и операције са матрицама; Детерминанте; Решавање

система линеарних једначина

Седми део: Елементи финансијске математике: Процентни рачун; Каматни рачун (прост и

сложен); Рачун улога; Зајмови (кредити)


