1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметнапрограмаодвторциклусстудии
Програма за ИЗБОРНИ предмети (4+1)
Насловнанаставниотпредмет
Менаџмент на ризици
Код
БМ4205
Студискапрограма
Бизнис менаџмент
Организаторнастудискатапрограм Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје
а (единица, односноинститут,
Економски институт-Скопје
катедра, оддел)
Степен(прв, втор, третциклус)
Втор циклус
Академскагодина/семестар
2018/2019
7.
Бројна ЕКТС
5
Наставник
Д-р Неда Петроска-Ангеловска
Д-р Климентина Попоска
Предусловизазапишувањенапред
Завршен прв циклус студии (240 кредити)
метот
Целинапредметнатапрограма (компетенции):
Целта на предметната програма е студентите да се стекнат со:
- потребните теоретски сознанија за видовите ризици во работењето на компаниите и
потребата од менаџирње на рзиците во современи услови на работење;
- теоретско/ концептуална основа за сложеноста на процесот на управување со ризик преку
различните фази во процесот на управување со ризик во претпријатијата;
- напредните знаења и компетенции за примена на различните техники во управување со
ризиците во зависност од висината на материјално-финансиката загуба и веројатноста од
настанување на различните видови ризици;
- апликативна примена на напредните знаења и компетенции во управувањето со
кредитниот ризик;
- апликативна примена на напредните знаења и компетенции во управувањето со
ликвидносниот ризик;
- апликативна примена на напредните знаења и компетенции во управувањето со
оперативните ризици;
- апликативна примена на напредните знаења и компетенции во управувањето со другите
видови ризици кои може да се појават во работењето на претпријатијата.
Содржинанапредметнатапрограма:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.

13.

Појмовно определување на ризиците
Видови ризици и потреба од менаџирање на ризиците
Теориски концепти во управувањето со ризиците
Процес на справување со ризик во препријатијата
Техники на управување со ризици
Управување со кредитен ризик во претпријатијата
Управување со ликвидносен ризик во претпријатијата
Управување со оперативен ризик во претпријатијата
Управување со другите видови ризици во претпријатијата

Методинаучење:
Наставата ќе се изведува со користење на интерактивен пристап, посета на семинари,
конференции и работилници од истражувачката практика, индивидуални консултации и
менторска работа.
Проверката на знаењето ќе се врши со оценка на активностите во текот на наставата, оценка
од
подготовка
и
презентација
на
научно-истражувачки
трудови,пишувањенаесејнатемаопределенаодстранананаставникот и по пат на писмен
испит.
Вкупенрасположливфонднавреме
15 недели

5 ЕКТС x 30 часа = 150 часови
12 недели + 3 недели консултации
15+15+120=150 часови
Предавања-теоретсканастава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимскаработа
Проектнизадачи
Самостојнизадачи
Домашноучење

14.

Распределбанарасположливовреме

15.

Форминанаставнитеактивности

15.1.
15.2.

16.

Другиформинаактивности

16.1.
16.2.
16.3.

17.

Начиннаоценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Семинарскаработа/проект (презентација:писмена и
30 бодови
усна)
17.3.
Активност и учество
10 бодови
Критериумизаоце
до61бода
5 (пет) (F)
нување
од61до68бода
6 (шест) (Е)
(бодови/оценка)
од69до76бода
7 (седум) (D)
од 77до 84бода
8 (осум) (С)
од85до 92бода
9 (девет) (B)
од 93до100бода
10 (десет) (А)
Условзапотпис и
Редовност на настава и вежби, проектна задача
полагањеназавршениспит
Јазикнакојсеизведуванаставата
Македонски и англиски јазик
Методнаследењенаквалитетотнан Механизми на интерна евалуација
аставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1. Задолжителналитература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Емет Џ. Воган
Управување со
Арс
2014
ризици
ламина(прево
д од англиски
јазик)
22.2. Дополнителналитература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Џон К. Хул
Менаџирање на
Арс Ламина
Скопје,
ризиците и
Доо
2011
финансиските
(превод од
институции
англиски
јазик)
2.
Емет Џ. Воган,
Основи на ризик и
Академски
Скопје,
Тереза М. Воган
осигурување
печат, Скопје 2009
(превод од
англиски
јазик)
1.
Rene Stulz
Risk management & Thomson
USA,
drivatives
learning
2003

18.

19.
20.
21.
22.

15 часови
15 часови
30 часови
45 часови
45 часови

