Студијски програм: Финансије и банкарство, Мастер академске студије, други ниво
Назив предмета: Менаџмент у банкарству
Наставник: Лукић Д. Александар
Статус предмета: изборни, прва година, други семестар
Број ЕСПБ:7
Услов:нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је 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
и др.).
Исход предмета
Након положеног испита студент стиче способност да идентификује потенцијалне ризике у пословању
банке, 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 интелигентан начин који доприноси стварању вредности.
Садржај предмета
Теоријска настава: Банке и фактори промена у банкарству. Тржишне промене и конкурентност у
банкарству. Транзиција, менаџмент и лидерство у банкарству. Корпоративни концепт управљања ризицима
банке.Управљање билансом пословне банке. Управљање корпоративним ризицима банке. Управљање
квалитетом пословања банке. Управљање растом вредности банке. Портфолио концепт управљањa
ризицима банке. Управљање ризиком кредитног портфолија банке. Управљање ризиком инвестиционог
портфолија банке. Управљање ризиком портфолија каматне стопе банке. Управљање ризиком портфолија
девизног курса банке. Управљање ризиком портфолија ванбилансних активностибанке
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа и
студијски истраживачки рад, на управљању ризицима у банци. Припрема колоквијума и испита. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе: Excatedra;интерактивниметод;анализаслучајеваизпраксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
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