Конкурс за Награду Математичког института САНУ
ђацима Математичке гимназије у Београду, школе од
посебног националног значаја
Области у којима се додељује Награда
1. Награда за математику се додељује за најбољи матурски рад из области
математике.
2. Награда за рачунарство се додељује за најбољи матурски рад из области
рачунарства.
Награда
1. Награда се састоји од дипломе и новчане награде.
2. Новчани
износ
Награде
за
математику
(петнаесттхиљададинара) нето.
3. Новчани
износ
Награде
за
рачунарство
(петнаесттхиљададинара) нето.

износи

15000дин

износи

15000дин

Ко може конкурисати
1. Кандидати за Награду морају бити ђаци Математичке гимназије у Београду,
школе од посебног националног значаја, који су матурски рад одбранили 2022.
године.
Поступак конкурисања
1. Директор Математичке гимназије, школе од посебног националног значаја, на
основу препорука наставника Математичке гимназије, доставља Математичком
институту САНУ предлоге кандидата за Награду.
2. За сваку од области у којима се додељује Награда може бити нула, или више,
кандидата.
3. Предлог садржи текст матурског рада, потврду о успешној одбрани и потписану
сагласност кандидата да је упознат са правилима конкурса.
Рок за подношење предлога је 24. 6. 2022. године.
Одлучивање о Наградама
1. Комисија за доделу Награде разматра све предложене кандидате и доноси
одлуку о додели Награде на основу оригиналности доприноса, актуелности
проблема који су проучавани, показане самосталности и креативности, као и
свеукупног квалитета представљања резултата.
2. Уколико се укаже потреба, Комисија може позвати једног или више кандидата
да на семинару у Математичком институту САНУ представе своје матурске
радове.
3. Комисија може донети одлуку и да се у једној или обе категорије Награда не
додели, уколико квалитет предложених радова није задовољавајући. Комисија
може донети одлуку да се Награда у истој категорији додели већем броју
добитника. Број добитника Награде у једној категорији не може бити већи од
три. Ако Комисија додели Награду већем броју добитника, новчани део Награде

се дели на једнаке делове и додељује сваком добитнику, међутим, ако Комисија
процени да је квалитет више награђених радова изузетан, директор Института
може донети одлуку да се сваком добитнику исплати пуна награда.
Додела Награда и Похвала ће бити објављена током 2022. године, о чему ће
добитници бити обавештени.
Подношењем конкурсног материјала кандидат прихвата обавезу да неће стављати
примедбе и жалбе на одлуку Комисије.
Званични називи за Награде су:
 Годишња награда Математичког института САНУ за најбољи матурски рад у
Математичкој гимназији, школи од посебног националног значаја, у области
математике,
 Годишња награда Математичког института САНУ за најбољи матурски рад у
Математичкој гимназији, школи од посебног националног значаја, у области
рачунарства,
а превод на еглески језик је:
 Annual Award of the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and
Arts, for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade,
in the field of mathematics,
 Annual Award of the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and
Arts, for the best graduation thesis of the Mathematical Grammar School in Belgrade,
in the field of computing.
Свим учесницима конкурса за Награду препоручује се да, у року од једне године, почев
од тренутка доделе Награда, текст произашао из матурског рада поднесу у неки од
истакнутих научних часописа, при чему је афилиација Математички институт САНУ.

