Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: ЕКОНОМИЈА СОЦИЈАЛНОГ, ПЕНЗИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
Наставник: Каравелић Зоран
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан VIII семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Упознавање студената са системом функционисања социјалног, пензионог и здравственог
осигурања.
Исход предмета:
Након положеног испита студент поседује знања која му омогућавају да активно учествује и
решавању проблема у функционисању ове области.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам и врсте социјалног осигурања; Начела социјалног осигурања; Осигурана лица и осигурани
случај; Основне карактеристике пензионог осигурања; Планови пензионог осигурања; Управљање
средствима пензионог
осигурања и надзор над функционисањем пензионог
осигурања;
Добровољно пензионо осигурање; Системи пензионог осигурања у развијеним земљима света;
Пензијско осигурање у Србији; Законска регулатива у пензионом осигурању; Основне
карактеристике и врсте здравственог осигурања; Модели и нивои финансирања здравственог
осигурања; Добровољно здравствено осигурање; Путно здравствено осигурање; Здравствено
осигурање у развијеним земљама света; Здравствено осигурање у Србији; Законска регулатива у
здравственом осигурању.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Приказ, анализа и дискусија
примера пензионог и здравственог осигурања. Припрема колоквијума и испита. Евалуација
реализоване наставе и анализа њених резултата.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 4

Практична настава: 4

Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са
свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама, и то: (1) као аудиторне,
где се даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као дискусионе, за анализе и дискусије
презентованих примера управљања ризиком осигурања;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15
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