
Студијски програм/студијски програми: Аеронаутика
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Управљање ризиком
Наставник (Презиме, средње слово, име): Жарковић Ш. Небојша
Статус предмета:О
Број ЕСПБ:4
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима пружи неопходна теоријска знања из области
управљања ризиком као посебном пословном функцијом чији је задатак да
идентификује, оцени, управља и контролише ризике пословања; Стицање знања о
осигурању и управљању ризицима, управљању финансијским ризицима идр.
Исход предмета
Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и разумевање улоге и значаја процеса
управљања ризицима; оспособљеност студента за коришћење аналитичких алата у
управљању ризицима; оспособљеност студента за систематско управљање ризицима
којима је изложено пословање.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у предмет; Појмовно одређење и дефиниција ризика у пословању компаније;
Карактеристике и класификација ризика; Процес управљања ризицима- фазе,
технике, правила, структура и администрирање, информациона решења, стратегија;
Циљеви управљања ризиком; Идентификација и процена ризика; Разматрање
алтернативе и одабирање инструмената за управљање ризиком; Аналитички алати у
управљању ризицима; Контрола губитака; Корпоративно управљање ризицима;
Осигурање и управљање ризицима; Одговорност за управљање ризицима; Управљање
финансијским ризицима; Алтернативни ризик трансфери; Управљање оперативним
ризиком.
Практична настава:
Вежбе прате теме које се обрађују на предавањима, интерактивне
радионице, тренинг управљање ризиком, студије случаја, индивидуалне
презентације.
Литература:
Harrington, Scott,Niehaus, Gregory: Risk Management and Insurance, Published
by Mcgraw-Hill Publ.Comp., SL6 2QL Berkshire, United Kingdom, 2003.
Risk Management Handbook (FAA-H-8083-2), U.S. Department of Transportation, Federal
Aviation Administration, Flight Standards Service, 2009.
Rejda, George E.: Principles of Risk Management and Insurance, 9th edition, Published
by Addison Wesley, 2004.
Olsson Carl: Risk Management in Emerging Markets, How to survive and prosper, Pearson
Education, London, 2002
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
30

Вежбе:3
0

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе Мултимедијална предавања, вежбе прате теме које се
обрађују на предавањима, дискусије, интерактивни метод, анализа студије случаја,
презентација семинарских радова.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени испит
практична настава 15 усмени испт 30
колоквијум-и 30 ..........
израда и презентација
семинарских радова
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http://megatrend.edu.rs/student/wp-content/uploads/2019/07/Nebojsa_srp..pdf



