Общи и задължителни изисквания към курсов проект
(самостоятелна работа, казус)
I.

Общи (примерни) изисквания

Курсовият проект (самостоятелната работа, казуса) е по избрана от студента конкретна
тема за обединен (интегриран) риск мениджмънт. Обект на изследване и разработка могат
да са проблемите на риска и неговото управление в организационна единица (банка, борса,
холдинг, инвестиционно дружество, фирма, застрахователно дружество, кооперация,
институт, учебно заведение, административна структура и т.н).
Примерно съдържание на курсовия проект (самостоятелната работа, казуса):
1. Увод. Цел и задачи на проекта.
2. Анализ на риска:
• Разкриване (установяване, идентификация) на всички рискове;
• Количествена и/или качествена оценка на установените рискове.
3. Избор на методи за въздействие върху риска.
4. Вземане на решение по стратегията за управление на риска.
5. Непосредствено въздействие върху риска.
6. Контрол и коригиране на резултатите от процеса на управление на риска.
7. Резултати от изследването; анализи и сравнения, изводи и препоръки.
8. Литература (минимум 10 заглавия, в това число и Интернет ресурси).
Форма на курсовия проект: текст в обем не по-малко от 25 страници в електронен вид, а
където се изисква по изучаваната дисциплина – и на хартиен носител.
Краен срок за предаване на курсовия проект: според графика на курса.
II.

Задължителни изисквания (ЗИ) и образуване на оценката

1. Обем минимум 25 стр. (всички страници номерирани), литература минимум 10
заглавия (с пълни библиографски данни), в това число и Интернет ресурси
(задължително в скоби дата на последното посещение) – оценка среден (3).
2. Актуални стандарти, законови и подзаконови нормативни актове – оценка добър (4)
при изпълнени точки 1 и 2 от ЗИ.
3. Актуални данни за изслeдваната организационна единица, отделен риск или група
рискове, модел или система за управление на риска и т.н. – оценка много добър (5)
при изпълнени точки 1, 2 и 3 от ЗИ.
4. Наличие на изследователски елементи: анализи, съпоставки, изводи, препоръки и т.н. –
оценка отличен (6) при изпълнени точки 1, 2, 3 и 4 от ЗИ.
Забележки:
1.

2.

В “Рискът в Новата парадигма” могат да се намерят:
а) На стр. 112 въпроси за дискусии, теми за проекти и курсови задачи – общо 30;
б) На стр. 113 литература – общо 36 заглавия;
в) На стр. 117-118 законови и подзаконови нормативни актове, които третират
риска (съкратен списък) – общо 59 актове.
Включването на математически модели и решаване на реални (в частен случай
илюстративни) задачи по риск мениджмънт със софтуерни инструменти може да
доведе до увеличаване на крайната оценка с една единица.
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