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Начин израде семестралног рада и рок за завршетак  

• Начело овог курса је да студенти ураде семестрални рад, у виду истраживачког рада, пре 
него што тема са којом је семестрални рад у вези буде обрађивана на часу.   

• При изради семестралног рада користи се литература постављена на сајт opa.etf.rs, као и 
друга литература и интернет за које студенти сматрају да су релевантни и одговарају теми.  

• Рокови за израду семестралног рада су:  
  Теме 1-5 (Прва група тема) и Тема 2 (Друга група тема) најкасније 15. 4. 2022.; 
  Теме 6-8 (Прва група тема), Тема 1 (Друга група тема) и Теме 1-4 (Трећа група   
     тема) најкасније 22. 4. 2022. године; 
  Теме 9, 10 и 11 (Прва група тема) и Теме 1 и 2 (Четврта група тема) најкасније до  
     6. 5. 2022. године; 
  Теме 12, 13, и 14 (Прва група тема), Тема 5 (Трећа група тема) и Теме 3, 4, 5 и 6  
     (Четврта група тема) најкасније до 13. 5. 2022. године. 

• Урађен семестрални рад, у наведеном року, студенти шаљу на имејл jesic@etf.rs.  
 

Организација наставе 
 

• Настава ће бити организована током четири трочаса, понедељком од 19-22 часа, и то: 18. 4.; 
25.4.; 9.5. и 16. 5. 

• На сваком од часова биће разматране теме које су у вези са претходне недеље предатим 
семестралним радовима. Студенти који су радили те теме биће укључивани у ток часа, те је 
неопходно њихово присуство на часу. 

• Саставни део часа је и анализа урађених семсестралних радова, а на основу излагања 
студената током часа биће извршено бодовање одбране семестралног рада. 

  Испитни задаци и организација испита 

• Након последњег часа, 16. 5. 2022. студентима ће бити додељени (послати имејлом) 
домаћи задаци које треба да ураде и донесу на испит. 

• На испиту студенти бране и образлажу начин израде домаћих задатака, при чему 
одговарају на питања у усменом облику. 

 

 

Проф. др Синиша Јешић, предметни наставник 


	Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе                                    – ток рада и организација наставе, школска 2021/2022. година

