
                                                                                                                           

 

 
                                                                                                                Трг Доситеја Обрадовића 4 

21000 Нови Сад 

ПИБ: 109522776     

Матични број: 28203586  

Број рачуна: 340-11014705-29 

                                        

 

 

КОНКУРС 

Конференција „Математички Подијум Младих 2018“ 
19. април 2018. 

 
Друштвп математичара Нпвпг Сада расписује кпнкурс за радпве ученика средоих шкпла кпји 
ће бити саппштени на Кпнференцији „Математички ппдијум Младих 2018“, 19. априла 2018, 
у Централнпј згради Универзитета у Нпвпм Саду (Ректпрат). Кпнференција се пдржава у 
пквиру манифестације „Прплећни фестивал математике“, кпја је пве гпдине ппсвећена 
прпслави 150. гпдишоици рпђеоа Михаила Петрпвића Аласа. У складу са тим, оквирне теме 
за радове који се очекују на конференцији Математички подијум младих су: 
1. Математичкп мпделираое прирпдних и друштвених фенпмена 

 2. Примеоена математика 
 3. Криптпграфија 
 4. Матурски радпви из математике или инфпрматике/рачунарства  
 

Пропозиције 
1) На кпнференцији мпгу  да учествују  ученици  средоих шкпла са теритприје  Републике 

Србије.  
2) Аутпр рада  мпже бити један ученик или тим пд два ученика, са пбавезним навпђеоем 

ментпра рада.  Један рад мпже имати највише два ментпра.  Један ученик мпже имати самп 
једну презентацију на кпнференцији. 

3) Презентације  се пријављују прекп online пријавнпг фпрмулара на сајту ДМНС  
www.dmns.edu.rs. 

4) Рад кпји се пријављује за кпнференцију се шаље на email  адресу ДМНС dmns@uns.ac.rs  
у pdf фпрмату.  Преппручена дужина рада: пд 10 дп 30 страна  А4 фпрмата, величина фпнта 
11-12, прпред  1 – 1,5. Фпрмат и изглед  рада је дат у прилпгу. 

5) Трајаое презентације на кпнференцији  је 15 минута. Организатпр ће за излагаоа пбезбедити 
лап-тпп и прпјектпр.  

6) РОКОВИ: 

 Рпк за пријаву учешћа на конференцији (име, презиме, наслпв рада и апстракт) је     
2. април 2018. 

 Готов рад  у pdf формату се шаље дп 10.  априла 2018.   

 Пријављени кандидати ће бити инфпрмисани најкасније дп 13.  априла  2018. да ли је 
рад прихваћен за излагаое на кпнференцији. 

7) Сви ученици кпји имају излагаое на кпнференцији кап и оихпви ментпри дпбијају   
пдгпварајући Сертификат / Захвалницу кпје издају  прганизатпри манифестације 
Прплећни фестивал математике,  Друштвп математичара Нпвпг Сада и Прирпднп-
математички факултет Универзитета у Нпвпм Саду.   


