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Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet, ofron njohuri
themelore mbi riskun, aplikimet dhe përzgjedhjen e
sigurimeve, trajton identifikimin e riskut sipas
llojeve, matjen, menaxhimin dhe sigurimin e riskut.
Shtjellon menaxhimin e riskut të individëve,
institucioneve, ndërmarrjeve, korporatës dhe pasurisë
së aksionarëve.
Gjatë kursit do të spjegohet për paraqitjen,
identifikimin, matjen, mënyrat e menaxhimit të riskut
në ndërrmarrje, korporata, menaxhimin e riskut
financiar, operativ, të interesit, të kredisë, si dhe
politikat strategjike për të zbutur riskun. Gjithashtu
kursi ofron njohuri mbi: Sigurimin e riskut, sigurimet
jetësore, shëndetësore, të pronës dhe shpërndarjen e
riskut dhe përgjegjësive.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit të kësaj lënde, studentet do të jetë në
gjendje që të:
1. Prezantojnë njohuritë e përgjithshme mbi nocionin e
menaxhimit të riskut dhe sigurimet;
2. Njohin llojet e risqeve dhe konceptimin e procesit të
menaxhimit të riskut;
3. Zgjerojnë njohuritë për mënyrat e vlerësimit të
risqeve dhe sigurimin e tyre;
4. Thellimin e njohurive për përcjelljen dhe klasifikimin
e risqeve;
5. Thellimin e njohurive për menaxhimin e riskut
përmes sigurimeve, etj.

Metodologjia e mësimëdhënies:

Mësimdhënia do të zhvillohet përmes ligjër
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Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Rrisku dhe menaxhimi i tij
Objektivat e Menaxhimit të Riskut
Identifikimi i Riskut dhe Matja
Bashkërenditja e aktiviteteve dhe diversifikimi i riskut
Averzioni ndaj Riskut dhe menaxhimi i riskut nga individët dhe
korporatat
Sigurimi i riskut, dispozitat kontraktuale, dhe doktrinat ligjore
Sigurimi i automjeteve
Sigurimi i patundshmerive
Sigurimi jetësor dhe premitë
Menaxhimi i Riskut të korporatës dhe pasurisë së aksionarëve
Taksat, Rregullorët, dhe faktorët e kontabilitet që ndikojnë në
menaxhimi e riskut të korëporatave
Mbrojta e riskut përmes kontratave derivative
Teknikat analizuese të përdorura për menaxhimin e riskut të
korporatës
Menaxhimi i Rriskut të Ndërrmarrjeve: Studim i rastit
Problemet mbi përgjegjësitë e riskut dhe manaxhimit të tij
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