Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
нема

Циљ
предмета

Менаџмент безбедности
Изборни предмет 3
Основне струковне студије
Управљање кризама и ризицима
Маринковић, Д. Владимир

7 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Упознавање студената са концептом предмета истичући да свака организациона дјелатност је
повезана са одређеном количином ризика. Кризе се не појављују само на одређеном тржишту,
већ и у самој организацији. Генерално постоји при свакој организацијској активности могућност
да се постављени циљеви и планови не остваре него да, сусрећући се са кризом, постану
изгубљени. Исто тако студенти морају да схвате да живимо у свијету пуном ризика и свакодневно
можемо изабрати да донесемо одлуку гдје ће резултат бити неизвјестан, или изабрати да је не
донесемо. Једино у присутности изванредног ризика људи су обично свјесни потребе да направе
избор.

Након успешно усвојеног садржаја овог предмета студенти ће научити како препознати и
савладати кризе, како индивидуално тако и колективно. Моћи ће из практичног примјера да науче
Исход
како уз помоћ 3Д кризног менаџмента савладају кризу. Исто тако научиће како управљати
предмета
ризиком у данашњем пословању уз помоћ знања, способности и вјештина, појединца и групе.
Садржај предмета
1. Увод у кризни менаџмент
2. Основе кризе
3. Институционални кризни менаџмент
4. Индивидуално савладавање кризе
5. Савладавање кризе у кризама
6. Практични кризни менаџмент у примјеру случаја
7. 3Д кризни менаџмент
8. Последице кризе и заједничке промјене
9. Управљање ризиком у данашњем пословању
10. Важност људских ресурса у управљању ризиком
11. Основни принципи ставова према ризику
12. Ставови појединаца према ризику
13. Ставови групе према ризику
14. Разумијевање емоционалне писмености
15. Емоционална писменост за појединца и групу
нема

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
4
4
Методе
Усмена излагање, разговор и дискусија, текст методе и методе вјежбања, анализа случаја,
извођења
задатак,
округлих столова, есејска питања,вид. през.
Оцена знањапројектни
(максимални
бројреферате
поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току
практична настава
колоквијуми
семинари

поена

Завршни испит
15 писмени испит
15 усмени испит
20
20

поена
30

