
Назив предмета: Теорија суперпроводности 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Јован П. Шетрајчић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: 
Циљ предмета 
Имajући у виду рeвoлуциoнaрни пoглeд кojи je фeнoмeн супeрпрoвoднoсти увeo у нaуку и тeхнoлoгиjу 
кao и чињeницу дa нe пoстojи зaдoвoљaвajућa тeoриja кoja oписуje свe aспeктe тoг фeнoмeнa, нeoпхoднo 
je дa пoзнaти тeoриjски приступи у oвoj oблaсти буду дoступни зa студeнтe дoктoрсkих студиja физикe. 
Циљ oвoг курсa je упoзнaвaњe студeнaтa сa мoгућим мeхaнизмимa висoкo тeмпeрaтурскe 
супeрпрoвoднoсти крoз нajзнaчajниje тeoриjскe приступe зa oпис oвoг мaкрoскoпскoг квaнтнoг 
фeнoмeнa и сa нoвим типoвимa супeрпрoвoдникa. 
Исход предмета  
Након завршетка наведеног курса студенти би требало да буду упознати са теоријским приступима 
искоришћеним за објашњење високо температурске суперпроводности. Студенти би такође требало да 
буду у стању да прате и анализирају литературу из ове области. Такође, студенти се охрабрују да врше 
истраживање у овој области користећи знања стечена на овом курсу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Суперпроводност: ефекти и својства суперпроводних материјала. Феноменолошке теорије суперпроводног стања. 
БЦС механизам суперпроводности. Високотемпературска суперпроводност; модели и резултати. Нови 
суперпроводници. 
Студијски истраживачки рад 
Важан део савладавања овог курса је обрада конкретних примера где се користе модели који се обрађују 
на овом курсу.  У том смислу један део рачунских примера обезбеђује предметни наставник, а други део 
обезбеђује студент кроз самостални истраживање литературе. У овом делу се од студента очекује да 
пронађе 2 примера која би детаљно анализирао са предметним наставником. Примери могу бити у 
облику рачунског задатка, симулације, модификације постојећих примера и сл.   
Такође веома важан део овог курса јесте израда семинарског рада који је резултат студентовог 
самосталног истраживања, а сам циљ семинарског рада јесте детаљније упознавање са једном или више 
области истраживања суперпроводности. Тему семинарског рада бира студент према сопственим 
интересовањима, у договору са предметним наставником. Израђује се мултимедијална презентација 
семинарског рада који се јавно брани. 
Препоручена литература  
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Број часова  активне наставе предавања: 6 Студијски истраживачки рад: 4 
Методе извођења наставе 
Предавања и студијски истраживачки рад. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току наставног процеса 10 писмени испит 20 
практичан рад 10 усмени испит 50 
семинар-истраж.рад 10   
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 


