Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИKOM
Наставник (Име, средње слово, презиме): Марија С. Јовановић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти подобно упознају са начинима за идентификацију, мерење, амортизацију
и успешно смањивање финансијских ризика и претњи које долазе из окружења. Ова проблематика све
више добија на значају због увећавања опасности од разноврсних ризика. Из овог разлога познавање
финансијских инструмената за њихово квантификовање и умањивање представља кључ за опстанак и
развој предузећа.
Исход предмета
Успешним савладавањем програма овог предмета, студенти се оспособљавају за: разумевање појма,
значаја и врста финансијских ризика; временске вредности новца и процеса камаћења и дисконтовања;
процеса повезивања ризика, приноса и цене капитала; диверзификације; управљање финансијским
ризиком путем хеџинга; управљање ризицима у банкама и осигурању.
Садржај предмета
Ризик - значај, појам и врсте. Временска димензија новца. Вредновање обвезница. Вредновање акција.
Капитално буџетирање. Стопе приноса на инвестиционе пројекте. Ризик, принос и цена капитала. Ризик и
диверзификација. Ризик принос и капитално буџетирање. Мерење тржишног ризика. Цена капитала.
Управњање финансијским ризиком путем хеџинга. Умањење ризика опцијама. Фјучерс уговори. Своп
уговори. Управљање ризицима у банкама. Базелски споразуми. Осигурање и управљање ризицима.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
/
/
Методе извођења наставе
Настава ће се спроводити по принципу класичних предавања која ће бити комбинована презентацијама
урађеним у Power Pointu.Након теоријске обраде лекције, следиће практично решавање проблема
изложено у великом броју студија случајева. Од студената се очекује редовно праћење наставе, активан
приступ током наставе, учешће у дискусијама, израда семинарског рада, као и учешће приликом
организованог колоквијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
30
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
15
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за
више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета
представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем

(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

