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Број ЕСПБ:4
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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.
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