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Предговор 

 

Ризикот постои во сржта на сите човечки потфати. Трошиме многу време, напори и пари 
справувајќи се со ризиците – стари и нови. Работиме да го подобриме нашето разбирање на 
ризиците. Посветените академици во колеџите и универзитетите низ целиот свет и 
истражувачите од јавниот и приватниот сектор ни помагаат подобро да управуваме со 
ризиците. Исто така, тие ги подготвуваат новите генерации на експерти за ризици и 
осигурување. 

Овој извештај го опфаќа високото образование за управување со ризици и осигурување (RMI). 
Истиот дава сеопфатна анализа на образование за RMI од историски, сегашни и идни 
перспективи. Минатите перспективи се однесуваат на историскиот развој на образованието – 
почнувајќи со изучувањето на ризикот како правна или статистичка област и потоа додавајќи го 
изучувањето на осигурувањето и управувањето со ризици. Втората перспектива прави резиме 
на состојбата на програмите за RMI по региони и земји. 

Третиот дел е базиран на нашето испитување на колеџи и универзитети спроведено од мај до 
декември 2013 година. Скоро 200 институции од светот учествуваа во испитувањето. 
Конечната база на податоци за овој извештај вклучува целосни одговори од 116 институции во 
23 земји. Извештајот завршува со препораки за поширока достапност и повисок квалитет на 
образованието за RMI во иднина. 

Многу луѓе заслужуваат да им се заблагодариме за нивната помош во подготвувањето на овој 
извештај. Пред сè, благодарни сме на професорите, креаторите на политики и лидерите од 
индустријата кои не само што учествуваа во нашето испитување, туку ни дадоа ажурирани 
информации за образованието за RMI во нивните земји. Наведени по азбучен ред со презиме, 
тоа се: 

Irwani Abdullah, Michael Adams, Franck Adékambi, Jing Ai, Jan Ambrose, Khalid 
Al-Amri, Muhammed Altuntas, Elena Arkhipova, Yoshihiro Asai, Manoj Athavale, 
Sankarshan Basu, Marie-Claude Beaulieu, Christine Berry, Thomas Berry-
Stoelzle, Enrico Biffis, Carol Blaine, Yunchang Jeffrey Bor, Patricia Born, 
Wendall Braniff, John Bratton, Carol Breed, Mark Browne, James Carson, 
Thitivadee Chaiyawat, Patrick Chan, Vicent Chang, Jacques Charbonnier, Bill 
Chen, Cherie Chen, Dihong Chen, Dongmei Chen, Hua Chen, Kai Chen, Tao 
Chen, Tsai-Jyh Chen, Chun-hsiung Cho, Jung Ho Choi, Yeongsuk Cho, B. Paul 
Choi, Misoo Choi, Ann Costello, Yosup Chung, Joseph Coughlan, Christophe 
Courbage, Keith Crocker, Enrique de Alba, John Daley, Jan Dhaene, Steve 
Diacon, Alexis Direr, Alberto Dreassi, Vladimir Echenique, Martin Eling, John-
Oliver Engler, Karen Epermanis, Evangeline Escobillo, William Ferguson, Robert 
Ford, Jin Gao, Siwei Gao, James Garven, Kevin Gatzlaff, Arun Ghosh, Martin 
Grace, Philippe Grégoire, Yisheng Guan, Montserrat Guillen, Joseph Haley, 
Enya He, Chia-Ling Ho, Men Boon Ho, Annette Hofmann, Shi Hong, John Hood, 
Michael Hoy, Hong-Chih Huang, Pamela Hurley, Vaman Jalikop, Ahmad Zawawi 
Bin Jamal, James Jones, Hongjoo Jung, Yehuda Kahane, Karine Kam, Norlida 
Kamaluddin, Gordon Karels, Shannon Kendal, Dana Kerr, Bum Kim, Changki 
Kim, Hunsoo Kim, Jaehyun Kim, Atsuyuki Kogure, Igor Kotlobovsky, Gowdara 
Kotreshwar, Robert Kremslehner, Van Son Lai, Victor Lapshin, Bong-Joo Lee, 
Changsoo Lee, Hongmu Lee, Jaebok Lee, Kyonghee Lee, Sang-rim Lee, Soon-
Jae Lee, Wondon Lee, Andre Liebenberg, J. Tyler Leverty, Jing-yuan Li, Wei Li, 
Chao-Hsin Lin, Chien-Ting Lin, Yijia Lin, Chwen-Chi Liu, Weili Lu, John 
MacDonald, Harizam Mahalil, Marian Małecki, M.Z. Mamun, Piotr Manikowski, 
David Marlett, Kathleen McNichol, Bertrand Melenberg, Andrew Melnyk, Andreas 
Milidonis, Tomoka Miyachi, Alexander Mürmann, Maria Luiza de Oliveira Martins, 
Stefano Miani, Yasushi Morimiya, Mariko Nakabayashi, Sangwook Nam, Faith 
Neale, Stephanie R. Nesbitt, Gregory Niehaus, Norma Nielson, Sanae Ohno, 
Oleg Okunev, Mahito Okura, Vankayalapati Padmavathi, Jin Park, Sojung Park, 
Robin Pearson, Manferd Peterson, Nat Pope, Michael Powers, Puneet Prakash, 



Tim Query,, William Rabel, Lalitha Ramakrishnan, Hairul Hilmi Ramlee, Diego 
Hernández Rangel, Roslida Abdul Razak, Ziv Reich, Andreas Richter, David 
Russell, Subir Sen, K. R. Shanmugam, Michael Sherris, Bo Shi, Xiaojun Shi, 
Jeungbo Shim, Yoko Shirasu, Sergei Sidorov, Garrett Slattery, David J. Smith, 
David Sommer, Doss Steward, Fumitoshi Sugino, Suwanee Surasiengsunk, 
Yoshihiko Suzawa, Sharon Tennyson, George Thomas, G. Chari Vemulavada, 
Chip Wade, Haiyan Wang, Shaun Wang, Li Wei, Ning Wei, Brenda Wells, Andy 
Whitman, Albert Wong, Haibo Wu, Mei Xue, Shinichi Yamamoto, Takashi 
Yamasaki, Noriyoshi Yanase, Ahmad Shukri Yazid, Minghua Ye, Wan Aris Yon 
Bahiah, Takau Yoneyama, Zhigang Xie, Ji Zhang, Nannan Zhang, Haitao Zheng, 
Jie Zheng, Wei Zheng, Minglai Zhu, Evgeny Zlobin и Peter Zweifel. 

Искрено го цениме придонесот даден од страна на следниве институции со цел да го 
направиме извештајот и резимето достапен на следниве јазици (потврдено на 01 Октомври, 
2014 година): 

 Кинески (целосен извештај), од страна на Централниот Универзитет за Финансии и 
Економија; 

 Руски (целосен извештај), Росгострак, Московски државен универзитет и Руското 
здружение за осигурување; 

 Шпански (целосен извештај), Универзитетот од Барселона, Центар за ризици; 

 Италијански, Универзитетот од Удине; 

 Јапонски, Генералниот институт за осигурување на Јапонија; 

 Корејски, Академија за осигурување на Кореја; 

 Македонски и Српско – Хрватски, Агенција за Супервизија на Осигурување од 
Македонија; 

 Португалски, Школо за осигурувње од Бразил. 

Извештаите на сите јазици се онлајн достапни на Меѓународното здружение за осигурување, 
Школото за Управување со ризици и уште кај партнерските институции кои учестуваа во 
преводите. 

Наша благодарност до Школата за управување со ризик при Универзитетот Сент Џон и 
Меѓународното здружение за осигурување за објавувањето и промоцијата на овој извештај. 
Посебно признание му оддаваме на Brandon Sweitzer од школата и Mike Morrissey од 
здружението кои ни помогнаа да дојдеме до поширока публика.   

Конечно, нашата искрена благодарност до Ismael Rivera-Sierra, Richard Waller и Yonathan 
Dessalegn, заедно со Kathryn and Shelby Collom Davis од библиотеката на Школата за 
управување со ризик, Ruijiao Rachael Du (мојата асистентка - постдипломец) и сите други од 
Школата за управување со ризик и Меѓународното здружение за осигурување кои дадоа 
поддршка. 

 

W. Jean Kwon 

Edwin A.G. Manton Chair, Професор по Меѓународно осигурување и управување со ризици, 
Директор на Центарот за студии на регулативата за осигурување при Школата за управување 
со ризици, осигурување и актуарство, Универзитет Сент Џон во Њујорк 

http: //facpub. stjohns. edu/~kwonw/ 

 

Изразуваме благодарност за дозволата од Geneva Association за репродукција на нивниот 

заштитен материјал во оваа книга. 



Резиме 

 

Индустријата за управување со ризик и осигурување има релативно високо раслоена работна 
сила, која се движи од помалку квалификувани работници до високо квалификувани 
професионалци. Овие бизниси, особено во сегментот реосигурување, веќе долго време се од 
меѓународни природа, правејќи ја потребата за управување со човечкиот капитал во 
индустријата од поширок обем и опсег отколку во многу други индустрии. Индустрија 
несомнено зависи од колеџите и универзитетите за постојано збогатување со нови, посветени 
вработени и истата треба да биде способни да ги негува како идни таленти. 

Дали ние - академиците, индустриските лидери и креаторите на политики – дадовме сè од 
себе да ја задржиме оваа академската област и професија привлечна за новите и 
постојните вработени? Во последниве години не гледаме значителен пораст на бројот на 
студенти кои студираат управување со ризик и осигурување на глобално ниво, освен во 
избрани економии во развој. Не е изненадување дека стареењето на населението стана 
критичен ризик во глобалните пазари на осигурување. Предизвиците на пазарите во однос на 
привлекувањето и задржувањето на човечкиот капитал се засили поради комбинираниот ефект 
на социјалните, економските и пазарните фактори. 

Исто така забележавме дека иако управувањето со ризик и осигурувањето (RMI) не се добро 
признати како академска област или професија од страна на пошироката јавност и студентите, 
истите им се привлечни на студентите кои студираат во таа област, а особено им се привлечни 
на младите и за старите генерации чие занимање е осигурувањето. Затоа, треба да најдеме 
начини ефективно да ги едуцираме луѓето за да се запознаат за вредностите на образованието 
и професијата управување со ризик и осигурувањето. На пример, индустријата може да се 
вклучи во повеќе активности за односи со јавноста; тесно да соработува со универзитети со 
цел да се прифати оваа област како една од главните академски насоки; да се подготват 
подобри програми за регрутирање, обука и задржување на кадарот; и да се подготви за 
очекуваната мобилност на талентираните во секторите за финансиски услуги и преку 
границите. 

Овој извештај ги презентира клучните наоди од испитувањето на историските записи, 
резултатите од нашата анкета и комуникацијата со професори за RMI од целиот свет во 2013 
година. Исто така, презентирани се иницијативите кои професионалните здруженија и 
институции ги направија сами, како и во соработка со локалните институции. Поконкретно, овој 
извештај го истражува почетокот на високообразовните програми за RMI во 19-от век и нивниот 
развој во текот на 20-от век. Потоа е испитан статусот на програмите врз основа не само на 
информации достапни од сигурни извори во јавниот домен, туку и од наодите од нашата анкета 
на 116 институции во 25 земји спроведена во 2013 година. 

Образование за ризик и осигурување: Минато. Доказ за академската работа во 
осигурувањето може да се најде дури и кон крајот на 19-от и почетокот на 20-от век. Најдовме 
записи од магистерски тези и докторски дисертации на дипломци од избрани универзитети во 
Европа (на пример, Универзитетот во Париз, Универзитетот во Каен Долна Нормандија, 
Универзитетот во Тулуз, Универзитетот во Лион, и Универзитетот Алберт-Лудвигс во Фрајбург), 
Северна Америка (на пример, Бостонскиот Универзитет, Универзитетот Колумбија, 
Универзитетот Корнел, Универзитетот на Пенсилванија и на Универзитетот Јеил) и Азија (на 
пример, Пекиншкиот Универзитет). Исто така утврдивме структурирани програми за обука на 
индустријата кои биле воведени веројатно пред воспоставувањето на формалното високо 
образование за осигурувањето. На пример, Федерацијата на институти за осигурување на 
Велика Британија и Ирска, Здружението на библиотеки за осигурување во Бостон, 
Здружението за осигурување на Њујорк и неколку други организации дале значаен придонес и 
за академските институции и за индустријата - со креирање и понуда на ад хок семинари, 
курсеви за далечинско учење и испити за вработените во индустријата - за време на ерата кога 
новите учесници во индустријата биле главно матурирани средношколци. 

Се чини дека европските научници - особено оние од Универзитетот во Гетинген - 
спроведувале ад хок предавања за осигурувањето во или пред 19-от век. Во Северна Америка, 



пронајдени се записи од семинари за осигурувањето од Бостонскиот универзитет, 
Универзитетот Харвард, Универзитетот на Пенсилванија и на Вашингтонскиот Универзитет. 
Универзитетот во Висконсин и Универзитетот во Минесота тврдат дека биле првите кои го 
прифатиле осигурувањето како предмет во редовната настава. Њујоршкиот Универзитет 
започнал со постепен развој на наставни програми за осигурување на живот, актуарска пракса, 
управување со канцеларија за осигурување на живот и општо осигурување 
(посредување/брокерски друштва) од 1905 година. Средното и високото образование за 
осигурување било достапно во Кина, Јапонија и Кореја дури и во 1900-те. 

Но, дури во 1920-те, осигурувањето добило залет и се јавило како академско поле, особено во 
САД. Серија истражувања на американските колеџи и универзитети (спроведени, на пример, во 
1927, 1932, 1949, 1956-1957, 1969-1970 и 1975-1976 година) утврдиле дека бројот на курсеви и 
програми по осигурување се во пораст. Со истражувањето од 1975-1976 година се утврдило 
дека 677 институции, нуделе 2566 курсеви кумулативно. Со текот на децениите, 
осигурителните принципи останале најпопуларните курсеви што се нудат, по што следеле 
осигурувањето на живот и осигурувањето на имот/одговорност. Интересно е дека последното 
познато сеопфатно истражување во Северна Америка за академската година 1992-1993 кажува 
дека додипломски курсеви за RMI биле понудени во 203 институции, а само кај 61 од нив RMI 
се изучувало како главен предмет (вообичаено две години - major), спореден предмет 
(вообичаено една година - minor) или како специјализација (concentration) од додипломските 
студии. Исто така, извештајот наведува дека постдипломски курсеви по RMI биле достапни во 
71 институција - вклучувајќи 18 институции каде RMI бил главен предмет и 3 институции каде 
бил спореден. Докторски студии каде RMI било главен и спореден предмет биле достапни во 8 
институции. 

Првото познато глобално истражување на високото образование по RMI било спроведено во 
1960 година. Во истото било утврдено дека 299 неамерикански колеџи и универзитети имале 
689 предавачи, за 456 курсеви за осигурување и дека принципи на осигурувањето бил 
најпопуларниот курс што се нудел, по што следеле осигурително право, социјално 
осигурување, осигурување на живот, осигурување од пожар и поморско осигурување. Слично 
истражување спроведено во 1977 година кажува дека 332 колеџи и универзитети во 67 земји 
нуделе 786 курсеви по осигурување. Основите курсеви за ризик и осигурување биле 
најпопуларни, по што следеле курсевите за осигурително право. 

Состојбата на образованието за RMI: Сегашност. Во Канада, голем број универзитети нудат 
еден или повеќе курсеви за RMI како дел од нивните наставни бизнис-програми, но само 
неколку нудат програми за дипломирање или специјализација во областа RMI. Во САД 
најдовме релативно голем број на колеџи и универзитети со додипломски студии каде RMI бил 
главен предмет. Изучувањето на RMI како спореден предмет во додипломски студии е можно 
во бројни академски институции во САД. За студиите по RMI во терциерни високообразовни 
институции во Северна, Централна и Латинска Америка достапни се само ограничени 
информации. 

Образование за RMI е витален елемент на додипломските, постдипломските и докторските 
програми во релативно голем број на институции во Кина, Индија, Јапонија, Кореја и Тајван. 
Извештајот од 2010 година за Кина покажува дека имало 87 додипломски, 47 постдипломски и 
23 докторски програми за RMI. Според овој извештај, во Кина имало повеќе од 20.000 студенти 
на додипломски студии, повеќе од 1.500 на постдипломски студии, 240 докторанти, како и 
повеќе од 1.100 професори. Во Индија има неколку национално признати и регионални 
универзитети кои нудат програми за RMI како самостојни програми или како дел од програми за 
студирање финансиски услуги. Програмите за RMI во Јапонија најчесто го следат zemi-
системот. Повеќето универзитети во Кореја имаат програми за студирање финансиски услуги 
наместо поранешните посебни програми за RMI. Во Тајван, не само што наидовме на голем 
број јавни и приватни универзитети кои нудат образование за RMI, туку исто така и голем број 
на странски и локално образовани професори за RMI. Познато е дека неколку јавни и приватни 
универзитети во Малезија и Тајланд имаат програми за RMI.  

Во Обединетото Кралство, наидовме на неколку универзитети со програми за RMI, но истите се 
во мал број, делумно поради присуството на добро познатите програми за стручни звања, како 
и традиционалната улога на професионалните индустрисики здруженија како клучни играчи во 



развојот на човечките ресурси за земјата. Слични обележја беа забележани во континентална 
Европа и во неколку земји-членки на Комонвелтот, вклучувајќи ги Австралија и Нов Зеланд. Во 
овие земји, курсеви за RMI - и додипломски и постдипломски - честопати не се достапни како 
кластер од главен и спореден предмет, како што е случајот и во повеќето други земји од 
Европа. Спротивно на тоа, во Русија има повеќе од 40 универзитети со програми за RMI. Во 
Турција, курсевите по осигурување се широко достапни, вообичаено како дел од наставните 
програми по осигурување и банкарство. 

Интересот за управување со ризик и осигурување - вклучувајќи го микро-осигурувањето и 
исламското осигурување (текафул) - е секако во подем во Африка и на Блискиот Исток. Сепак, 
малку информации се достапни за образование за RMI во овие региони, со исклучок на Јужна 
Африка. 

Истражувањето од 2013 година. Истражувањето, со последните валидни одговори од 37 
јавни и 79 приватни институции во 25 земји, ги проучува карактеристиките на академски 
единици, факултетите, програмите за високо образование, студентските тела, како и 
можностите и предизвиците со кои се соочуваат испитаните институции. Клучните наоди се 
сумирани овде. 

 Академски единици. Постојат четири школи за осигурување, една школа за студии по 
осигурување и една школа за управување со ризици, осигурување и актуарство, покрај 
постојните катедри На називот „Катедра за осигурување“ наидовме кај четири 
институции, „Катедра за управување со ризик и осигурување“ кај 12 институции и 
„Катедра за финансии и осигурување“ кај осум институции. Во сите останати 61 
институции, програмите или курсевите за RMI се достапни на катедри каде не се 
споменува осигурувањето, како што е „Катедра за финансии“. 
 

 Факултети. 112-те институции кумулативно вработуваат 495,5 редовни предавачи 
(полно работно време), од кои 422 (или 85,2%) имаат највисок (докторски) степен на 
образование. Истите вработуваат 287,5 хонорарни предавачи (скратено работно 
време), вклучувајќи 100,5 (или 35,0%) со највисок степен на образование. Во просек 
има 4,38 редовни предавачи и 2,54 хонорарни предавачи по институција. Постојат 12 
институции со 10 или повеќе редовни предавачи. Шеесет и осум институции пријавиле 
дека предавачи со едно или повеќе стручни звања. 
 

 Главни и споредни предмети. Осумдесет и три од 112 институции (74,1%) нудат RMI 
како главен предмет на додипломски студии (најверојатно вклучувајќи го RMI како дел 
од хибридни студии - како што е финансии и осигурување). Четириесет и една од 84 
институции (48,8%) го нудат RMI дополнително како спореден предмет (вклучувајќи 
специјализација, подготовка и слични наслови). Посебно од тоа, 10 од 112 институции 
(8,9%) го нудат RMI како спореден предмет од додипломски студии. Во однос на 
програмите за напреден степен, утврдивме дека 69 од 113 институции (61,0%) нудат 
МБА, магистерски или постдипломски студии за RMI (вклучувајќи и како дел од 
хибридна програма). Четириесет и три, од 69 институции (62,3%) дополнително 
обучуваат докторанти по RMI. Исто така, пет универзитети немаат магистерска 
програма, но примаат докторанти по RMI. 
 

 Студентска популација (99 опсервации). Утврдивме дека 14.171 студенти кумулативно 
се запишале на сите програми што се нудат. Од тоа, 10.786 студенти на додипломски 
студии, 1.042 редовни студенти на програми за МБА, 249 вонредни студенти на 
програми за МБА, 1.418 редовни студенти на магистерски студии по науки и уметности, 
383 вонредни студенти по магистерски науки и уметности и 293 докторанти.  

Од 10-те институции со најголем број студенти, утврдивме дека пет се во Кина, две во 
Тајван и по една во Германија, Кореја и САД. Од 10-те со најголем број на студенти на 
додипломски студии, четири се наоѓаат во Кина, три во Тајван и по една институција се 
наоѓа во Кореја, Русија и САД. Од 10-те со МБА-програма - повторно во однос на бројот 
на студенти - утврдивме дека три се наоѓаат во Кина, една во Тајван, две во САД и 
четири во Индија. Од 10-те најголеми со магистерски програми - повторно во однос на 
бројот на студенти - четири се наоѓаат во Кина, три во Обединетото Кралство и по една 



во Австралија, Индија и Тајланд. Конечно, утврдивме дека на шест институции во Кина 
се образуваат релативно голем број на докторанти по RMI. Во Индија, Русија, Тајван и 
САД наидовме на по една институција со 10 или повеќе докторанти. 

 Додипломски курсеви по RMI (99 опсервации). Сите институции освен една, нудат 
Вовед во управување со ризици и осигурување како задолжителен предмет (80 
институции) или како изборен предмет (18). Други популарни курсеви се Осигурување 
на живот и здравствено осигурување (45 како задолжителен и 27 како изборен 
предмет), Осигурување од одговорност (45 и 15), Теорија/Економија на ризик (31 и 20), 
Комерцијално осигурување (28 и 18), Осигурително право (21 и 28 ), Лично осигурување 
(20 и 20), Работење на друштва за осигурување (16 и 31), Надомест за вработени (17 и 
27) и Реосигурување (9 и 20). Во сите земји или региони, не забележавме уникатни 
трендови во однос, на пример, теориските наспроти практичните курсеви.  
 
Само неколку институции одговорија дека имаат меѓународни курсеви за RMI. Четири го 
нудат како задолжителен курс, додека 14 го нудат како изборен. Една американска 
институција го нуди како задолжителен курс со академско стажирање, а седум други 
американски институции го нудат како изборен курс. Сепак, се чини дека одредени 
институции во други земји планираат да го понудат тоа. 
 

 Постдипломски курсеви по RMI (60 опсервации). Курсот за принципи (на осигурувањето) 
е повторно најпопуларен (28 задолжителни и 17 изборни), по што следат 
Теорија/Економија на ризик (27 и 15), Осигурително право (19 и 13), Осигурување од 
одговорност (15 и 13), Осигурување на живот и здравствено осигурување (12 и 22) и 
Работење на друштва за осигурување (9 и 13). Управувањето со ризици во финансиите 
е популарен и задолжителен курс во 20, и изборен во 21 институции. Курсевите по 
финансии, како и курсевите по финансии и осигурување ги нудат некои, иако не голем 
број институции. 
 

 Докторски студии по RMI (27 опсервации). Утврдивме дека програмите помалку ги 
нагласуваат предметите. Повеќето институции немаат или имаат два задолжителни 
предмети - вообичаено принципи на осигурување, теорија/економија на ризик и 
управување со ризик во финансиите. Истражувањето покажува дека Теорија/Економија 
на ризик е најпопуларниот (14 задолжителен и 7 изборен) предмет, по што следи 
Управување со ризик во финансиите (6 и 11) и Основи на управување со ризик и 
осигурување (7 и 6). Практичните или пазарно-ориентираните курсеви по осигурување 
се или недостапни или ги нудат само неколку институции. 
 

 Фактори за успех на програмата. Вообичаено цитирани фактори за успех кои 
овозможиле програмите за RMI да бидат конкурентни или многу конкурентни се 
реномето на универзитетот или катедрата, реномето на факултетот (на пример, 
истражување, иновации во наставата, присуство на истражувачки центар, синергија на 
програмата со други академски единици), поддршка од владата и индустријата и 
локацијата на институцијата. 
 

 Предизвици. Најчесто споменуваните предизвици се потешкотии во регрутирањето на 
предавачи со со висок квалитет во истражувањето/наставата и на ученици во однос на 
нивниот број и квалитет. 

Како што се алудира погоре, осигурувањето како област на студирање не им е широко позната 
на јавноста или студентите. Сепак, истата се смета за атрактивна од студентите кои ја 
студираат и како многу атрактивна за оние што веќе работат во индустријата. Затоа, 
работодавците треба да ја зголемат свеста кај помладите генерации - особено кај учениците во 
подготвителни средни училишта за високо образование и кај студентите во бизнис школите - за 
општествениот и економскиот придонес на индустријата и за нивото на професионалност која 
се очекува од нивните вработени. Врз основа на наодите наведени претходно во овој труд, ги 
даваме следниве препораки како решенија за привлекување и задржување на човечкиот 
капитал. 



Прво, сугерираме високообразовните институции и нивните партнерски институти за обука да 
бидат поактивни во креирањето и зацврстувањето на односите со осигурителната индустрија. 
Второ, сугерираме друштвата за осигурување потесно да соработуваат со квалификувани, 
локални високообразовни институции, во правец на воведување на RMI како главна област на 
студии, а во случај на оние институции кои веќе имаат такви програми, во правец на 
координирање и подобрување на процесот на учење за студентите. Трето, професорите мора 
да продолжат да ја ревидираат ефективноста на постојните наставни програми за RMI и да ги 
надградуваат кога тоа е потребно.  

Конечно, од критична важност е академските институции кои нудат програми за RMI да бидат 
свесни дека осигурителната индустрија не се потпира исклучиво на нив во обезбедувањето на 
човечки капитал. На друштвата за осигурувње им требаат дипломирани студенти со широк 
спектар на академски полиња - од економија, финансии, право и сметководство до 
инженерство и политички науки во нивното секојдневно работење за креирање на производи, 
маркетинг, давање гаранции, решавање штети, инвестиции, сметководство, информатички 
технологии и така натаму. Како и да е, високото образование за RMI е она што тие го 
вреднуваат при обезбедувањето на идните професионалци кои покажале голем интерес за 
осигурителниот бизнис и кои на крајот ќе ја предводат индустријата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


