Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Информатика
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Дискретна математика
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
Положени предмети Математика 1 и 2 и испуњене предиспитне обавезе.
Упознати студенте са математичким појмовима који омогућују решавање дисконтинуелних проблема, развијати
математички начин мишљења и закључивања. Усвајање знања и метода за решавање проблема са дискретним
математичким структурама. Развијање логичког и критичког мишљења студената кроз формално доказивање ставова.
Оспособљавање студената за самосталну примену метода дискретне математике у њиховом даљем образовању.

Циљ
предмета

Оспособљеност студената за решавање задатака и проблема из теорије графова, линеарног
програмирања, прекидачке алгебре и примена теорије игара на конкретне проблеме

Исход
предмета
Садржај предмета

Таблице истинитости, логика и докази, Теорија скупова, Логика, цели бројеви и докази, Функције
и матрице, Минимизација, Алгоритми и рекурзија, Графови, усмерени графови и стабле, Теорија
бројева , Пребројавање и вероватноца, Алгебарске струцтуре, Теорија бројева – наставак,
Рекурзија – наставак, Пребројавање – наставак, Функције генератрисе, Стабла, Мрезе, Теорија
израцунавања, Теорија кодова, Пребројавање бојења, Прстенови, домени интегритета и поља,
Карактери група и полугрупа, Примена теорије бројева, Теорија игара.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
Решавање задатака из Булове алгебре и функција. Примена минимизације на на решавање
ДОН,
конкретних проблема у информатици. Кодирање различитих информатичких проблема и др.
студијски
истраживачки рад)
Литература
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2

Остали часови

2

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна и др.
Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
7 писмени испит
практична настава
8 усмени испит
колоквијуми
35
семинари
0

поена
30
20

