1.
2.
3.
4.

Предметна програма од втор циклус студии за изборен предмет
Насловна на ставниот предмет
Управување со ризици и осигурување во
земјоделството
АБ4210

5.
6.

Код
Студискапрограма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв,втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишувањена
Заверен преходен семестар
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособен за (компетенции):
Со изучување на оваа дисциплина студентите ќе се стекнат со основни знаења за
управување со ризиците во земјоделството, при што акцентот ќе биде ставен на
осигурувањето, како стратегија и механизам за намалување на ризикот. Во таа смисла,
студентите детално ќе се запознаат со природата и функциите на осигурувањето,
економскиот придонес од примената на осигурувањето, како и улогата која што
осигурувањето во земјоделството може да ја има во поттикнување и обезбедување на
развој на секторот.
Содржина на предметната програма:
 Вовед во ризици во земјоделството,
 Видови на ризици во земјоделството,
 Стратегии и механизми за управување со ризиците во земјоделството.
 Дефинирање на осигурувањето во земјоделството,
 Природа и функции на осигурувањето,
 Економскиот придонес на осигурувањето во земјоделството,
 Финансиски аспекти на осигурителните активости,
 Осигурување на растително производство,
 Осигурување на анимално производство,
 Осигурување на стока во транспорт
 Животната средина во аграрниот сектор во Република Македонија
Методи на учење:
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи
кои вклучуваат самостојни задачи настудентите, презентации и друго.
Вкупен расположлив фонд на време
15 недели
(13 недели предавања+2 недели консултации)
Распределба на расположливо време
5 ЕКТС х 30 часa = 150 часa
30+120 = 150 часa
Форми на наставните
15.1.
Предавања-теоретска
настава
15 часа
активности
15.2.
Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување

Агробизнис 4+1
Економски институт, Скопје, УКИМ
Втор циклус
I година/
II семестар

7.

Број на ЕКТС

5

проф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Елена Давитковска

16.1.
16.2.
16.3.

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа
45 часа
45часа

18.

19.
20.
21.
22.

17.1.
17.2.
17.3.
Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

Тестови
Семинарска
Активност и учество

60 бода
30 бода
10 бода
до 61 бод
5 (пет) (F)
од 61 до 68
6 (шест) (Е)
од 69 до 76
7 (седум) (D)
од 77 до 84
8 (осум) (С)
од 85 до 92
9 (девет) (B)
од 93 до100
10 (десет) (А)
Редовностна наставаивежби,проектна задача

Услов за потписи полагањена
завршен испит
Македонски јазик
Јазик на кој се изведува
наставата
Механизми на интерна евалуација
Метод на следење на
квалитетот на наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред. Автор
Наслов
Издавач
број
1.

22.2.

Година

Волвганг Емент Џ. и Основи на ризик и
Тереза М.
осигурување
2.
Петер Калоу
Прирачник за
процена и
менаџмент на
ризиците на
животната средина
3.
Прирачник
Осигурување
Агенција за
во
финансиска
земјоделството
поддршка
воземјоделството и
руралниот развој
4.
Ramiro Iturrioz
Agricultural
Insurance
Дополнителналитература
Ред. Автор
Наслов
број

Академски печат,
Скопје
Датапонс

1.

OECD

2009

The
MicroInsurance
Centre, LLC;

2008

Sigma

2007

2.

3.

Jesús Antón

Managing risk in
Agriculture:
A holistic
approach
Jim Roth & Michael J Agricultural MicroMcCord
insurance
Global Practices and
Prospects
Swiss Re.
Insurance in
Emerging Markets:
Sound Development;
Greenfield for
Agricultural
Insurance

2009
2009

Агенција за
супервизија на
осигурување

2012

The World Bank

2009

Издавач

Година

