Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија – модул 1 – Финансије, банкарство и осигирање
Назив предмета: Менаџмент ризика у осигурању
Наставник/наставници: Пиљан И. Татјана
Статус предмета: изборни, четврта година, седми семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Усвајање основних знања о теоријским и емпиријским питањима везаним за управљање ризиком; упознавање са основним
појмовима и принципима управљања ризиком, као што су: циљеви управљања ризиком, цена ризика, фазе процеса управљања
ризиком, ризици у пословању друштава за осигурање, осигурање као ефикасан метод управљања ризиком, управљање ризиком
путем расподеле ризика, обрада штета, фазе процеса управљања одштетним захтевима.
Исход предмета
Реализација плана и програма из овог предмета омогућава студентима да овладају: основним појмовима о ризику из области
осигурања; основним принципима управљања ризиком у осигуравајућим друштвима; практичном применом метода управљања
ризицима преузетим у осигурању. Изучавањем овог предмета студент стиче и неопходна знања за анализу различитих
ризичних ситуација у процесу осигурања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам ризика и појмови повезани са ризиком, Неизвесност, Опасност, Хазард, Непосредан узрок, Могућност или вероватноћа
да се штета догоди, Штетни догађај, Штета; Осигурљивост и величина ризика; Класификација ризика; Типови чистог ризика;
Значење ризика за друштво; Управљање ризиком; Циљеви управљања ризиком; Фазе процеса управљања ризиком, Методе за
управљање ризиком, Контрола програма за управљање ризиком, Интегрално управљање ризиком; Предности процеса
управљања ризиком; Ризици у пословању друштва за осигурање, Ризици осигурања, Тржишни ризик, Оперативни ризици, Ризик
рочне и структурне неусклађености имовине са обавезама, Ризик депоновања и улагања средстава, Правни ризик, Репутациони
ризик; Управљање ризицима путем осигурања; Осигурање као метод управљања ризиком; Управљање ризиком путем
расподеле ризика; Приступ обради штета и утврђивању потенцијалних штета у осигурању; Управљање одштетним захтевима;
Практична настава
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Практична обука попуњавња европског извештаја о
саобраћајној незгоди.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Еx катедра; интерактивни метод, предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима. Вежбе се изводе као:
аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и анализирају карактеристични примери; самостално
попуњавање образаца.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
20
колоквијум–и
30
..........
семинар–и
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