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Тему за семинарски рад треба обрадити на основу одговарајућег материјала који се може пронаћи
на сајту факултета (на страници предмета у секцији – „Преузимање материјала“).

Израда документа у којем је обрађена тема (WORD фајл)
Документ треба да садржи следеће секције:

 Увод у тему,

 Опис и објашњење онога што се користи у раду, уз слике из excel фајла,

 Закључак, где треба објаснити шта је све кључно у раду

Документ треба да садржи насловну страницу са називом теме, подацима о студенту који обрађује
тему (име, презиме и број индекса) и податке о факултету и предмету. Документ треба да буде А4
формата, укључујући насловну страницу и садржај.

Студенти семинарски рад треба технички да припреме у складу са упутством за писање
семинарских радова на факултету, које је доступно на сајту факулета.

Битне ставке о којима студент мора водити рачуна приликом практичног рада у еxcel фајлу:

1. Треба смислити табелу у зависности од теме, пример погледати на страници предмета сајта,
у секцији „Преузимање материјала“ где постоји пример колоквијума. Напомена: Студент треба
да осмисли и формулише проблем према примеру 1. колоквијума, а потом да опси проблема
пошаље предметном асистенту на одобрење.

2. Потребно је написати макро који ће покретати неку корисничку форму за унос (нпр. каматне
стоше на годишњем нивоу). Напомена: Написати два макроа који покрећу неку корисничку
форму!

3. Треба имати именована поља (нпр. именовати сва поља која садрже каматну стопу)

4. Треба снимити макро који нешто рачуна (нпр. макро који рачуна камату за унети број година за
сваког корисника)

5. Потребно је графички представити резултате, резултати ће бити различити у зависности од теме
(нпр. графичко представљање остварене добити за сваког корисника)



Напоменe
1. Студент пре почетка израде семинарског рада пријављује одабрану тему предметном асистенту.

2. Студенти могу самостално предложити тему, уз одговарајуће образложење где студент мора
осмислити проблем и објаснити асистенту шта је замислио да уради. Тему мора одобрити
предметни асистент.

3. Сваку тему обрађује искључиво један студент.

4. Рад треба да буде оригинално и самостално дело студента. У случају неетичког понашања,
студенту неће бити признат семинарски рад и биће му додељена друга тема.

5. Студенти семинарски рад могу урадити на српском или енглеском језику.

6. Студент треба послати мејлом у word документу семинарски рад где описује све што је урадио
практично у excel – у, а поред тога треба да пошаље и excel фајл где се види све што је урађено
практично.
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