Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија – модул 1 –Финансије, банкарство и
осигурање
Назив предмета: Менаџмент ризика у банкарству
Наставник: Барјактаровић, Р. Миљана, Вукадиновић З. Вук
Статус предмета: обавезни, четврта година, седми семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је детаљније изучавање стечених знања из области банкарства и упознавање студената са
кључним аспектима стратегијског, тактичког и оперативног управљања банком, као и нивоима и подручјима управљања
кључним ризицима у пословању банке (кредитни ризик, ризик каматне стопе, ризик девизног курса, ризик инвестиционог
прортфолија банке, оперативни ризик и др.).
Исход предмета
Исход предмета су усвојена теоријска знања и стечена аспособност студента да идентификује потенцијалне ризике у
пословању банке (како у области пласмана тако и у области штедње и задуживања), изврши њихово квантификовање,
уочи последице ризика и предузме адекватне стратегије за минимизирање и контролу ризика, као и способност
сагледавања проширеног концепта управљања ризицима који се базира не само на избегавању већ и на коришћењу
ризика, чиме је оспособљен да управља ризицима на начин који доприноси расту вредности банке.
Садржај предмета
Теоријска настава: Банке и фактори промена у банкарству. Тржишне промене и конкурентност у банкарству.
Транзиција, менаџмент и лидерство у банкарству. .Управљање билансима, имовином и обавезама пословне банке.
Управљање капиталом банке (Базелски стандради). Управљање корпоративним ризицима банке (ризик бонитета, ризик
позиције ликвидности, ризик профитабилности банке). Системи раног откривања ризика у банкама. Управљање
квалитетом пословања банке. Управљање перформансама и растом вредности банке. Портфолио концепт управљањa
ризицима банке (кредитног портфолија банке, инвестиционог портфолија банке, портфолија каматне стопе банке,
девизног курса банке и портфолија ванбилансних активности банке) Управљање оперативним ризицима банке.
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа case studies
управљањa ризицима у банци. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Excatedra; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
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