Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: ОСИГУРАЊЕ
Наставник: Николић С. Милена
Статус предмета: обавезан, четврта година, седми семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета Осигурања је упознати студента са основама из подручија осигурања, са посебним
нагласком на економске ефекте приврене делатности осигурања у домаћој пракси.
Исход предмета
Да овладају основним принципима и вештинама решавања комплексних проблема у осигурању као и
методологијом за валоризацију различитих бизнис опција што укључује и развој креативних
способности критичног мишљења као и развијање способности за тимски рад и овладавање практичним
вештинама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам осигурања и његове карактеристике; Привредни аспекти осигурања; Ризик у осигурању; Основни
елементи осигурања, Премија осигурања; Организација осигурања; Уговор у осигурању; Исправе у
осигурању; Врсте осигурања и њихова подела, Заједничка обележја неживотних осигурања; Имовинска
осигурања, осигурање имовинских интереса и осигурања од одговорности; Транспортна осигурања и
осигурања моторних возила; Осигурање особа; Процена ризика и израчун висине премије; Техника
израде полиса осигурања и процедура њихове обраде у друштву за осигурање; Техника ликвидације
штета;Заштита потрошача у осигурању.
Практична настава
Вежбе обухватају припрему, израду и одбрану семинарског рада из тематских области обухваћених
теоријском наставом.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
Учење , консултације, допунски рад, презентовање и одбрана семинарских радова, студенти се
практично упознају са проблематиком у конкретним пословним системима и осигуравајућим
друштвима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

5

усмени испт

колоквијум-и

40

..........

семинар-и

20

