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Резиме 

 

Индустрија за управљање ризицима и осигурање има релативно високо слојевиту радну снагу, 
у распону од ниже квалификованих радника до високо обучених професионалаца. Њени 
бизниси, посебно у сегменту реосигурања, су већ дуго међународна, чинећи потребу за 
управљање људским капиталом у индустрији ширег обима и опсега него у многим другим 
индустријама. Индустрија несумњиво зависи од колеџа и универзитетима за стално 
снабдевање нових, посвећених запослених и треба да буде у стању да их негује као будућих 
талентима. 

Да ли смо ми - академици, предводници индустрије и креатори политика - дали све од себе 
да ова академска област и професија начинимо атрактивним за нове и постојеће 
запосленике? У последњих неколико година, нисмо увидели никакав значајан пораст броја 
студента који студирају управљање ризицима и осигурање на глобалном нивоу, осим у 
одабраним економијама у развоју. Није изненађујуће да је старење становништва постало 
критичан ризик на глобалним тржиштима осигурања. Изазови за привлачење и задржавање 
људског капитала на тржиштима су постали већи због комбинованог утицај друштвених, 
економских и тржишних фактора. 

Такође смо приметили да док управљање ризицима и осигурање (RMI) није добро препознато 
као академску област или професију са стране јавности и студента, оно се посматра као 
атрактивно за студенте који студирају у тој области и као веома атрактивна за младе и старе 
генерације које раде у струци осигурања. Зато, морамо да нађемо начине да ефикасно 
едуцирамо људе како би их упознали са вредностима образовања и професије управљање 
ризицима и осигурање. На пример, индустрија се може укључити у више активности за односе 
са јавношћу; блиско сарађивати са локалним универзитетима да се област уведе као једну од 
главних академских струка; да припреме боље програме за регрутацију, обуку и задржавање 
талената; и да се припреми за предстојећи мобилност талената у сектору финансијских услуга 
и преко граница. 

Овај извештај представља кључне налазе из истраживања историјских записа, резултати 
нашег истраживања из 2013 године и комуникације са професорима за RMI широм света. 
Такође, представљене су иницијативе које су професионална друштва и институције направили 
сами, као и у сарадњи са локалним институцијама. Конкретно, овај извештај истражује почетке 
студенских програма за RMI у 19. веку и њихов развој током читавог 20. века. Затим, испитује 
се статус програма засноване не само на основу информација доступних из поузданих извора у 
јавном домену, већ и из налаза нашег истраживања 116 институција у 25 земаља у 2013. 

Образовање за ризик и осигурање: Прошлост. Докази академског рада у осигурању налазе 
се чак крајем 19. и почетком 20. века. Наишли смо на записе магистарских теза и докторских 
дисертација дипломца одабраних универзитета у Европи (на пример, Париски Универзитет, 
Универзитет Каен Доња Нормандија, Тулушки Универзитета, Лионски Универзитета 
Универзитет Алберта-Лудвигса у Фрајбургу), Северна Америка (на пример, Бостонског 
Универзитета, Универзитет Колумбија, Универзитет Корнел, Универзитет Пенсилваније и 
Универзитет Јејл) и Азији (на пример, Пекиншки Универзитет). Такође смо сазнали да су 
структуриране програме индустрије уведене вероватно пре успостављања формалног високог 
образовања у осигурању. На пример, Федерација института за осигурање Велике Британије и 
Ирске, Удружење библиотека осигурања у Бостону, Друштво за осигурање Њујорка и још 
неколико других организација су дали значајан допринос и академском и индустријском сектору 
- припремом и понудом ад хок семинара, дописних курсева и испитивања за запослене у 
индустрији - у време када су нови учесници у индустрији били матуранти средњих школа. 

 



Чини се да европски научници - нарочито оне са Универзитетом у Гетингену - спроводили ад 
хок предавања о осигурању током или пре 19. века. У Северној Америци, пронађени су записи 
о семинарима у осигурању са Бостонског универзитета, Универзитета Харвард, Универзитета у 
Пенсилванији и Вашингтонског Универзитета. И Универзитет у Висконсину и Универзитета у 
Минесоти тврде да су први који су увели осигурање као предмет у редовном наставном 
програму. Њујоршки Универзитет је почео постепени развој наставних програма за осигурање 
живота, актуарске праксе, администрацију канцеларија за осигурање живота и опште 
осигурање (посређивање/брокерска друштва) у 1905. Средње и високо образовање у 
осигурању је било доступно у Кини, Јапану и Кореји, чак у 1900-их. 

Али је тек 1920-их, осигурање је почело расти као академско поље, посебно у САД. Низ 
истраживања америчких колеџа и универзитета (спроведена, на пример у 1927, 1932, 1949, 
1956-1957, 1969-1970 и 1975-1976) утврдило је да је број курсева и програма осигурања био у 
порасту. Истраживање из 1975-1976, на пример, утврдило је да су 677 институција нудила 
кумулативно 2.566 курсеве. Током деценија, принципи осигурања је остао најпопуларнији курс 
који се нуди, након што следе осигурање живота и осигурање имовине/одговорности. 
Занимљиво је да последње познато свеобухватно истраживање Северне Америке за 
академску годину 1992-1993 показује да су додипломски курсеви за RMI били понуђени на 203 
институција, а да су само 61 од њих имали RMI као главни предмет, споредни предмет или 
специјализацију на додипломским студијама. Такође се наводи да постдипломски курсеви за 
RMI су били доступни на 71 институција - укључујући 18 институција где је RMI био главни 
предмет или специјализација и 3 институције где је био споредни. Докторске студије где је RMI 
био главни и споредни предмет су били доступни у 8 институција. 

Прво познато глобално истраживање високог образовања за RMI је спроведено у 1960. Исто је 
утврдило да 299 неамеричких колеџа и универзитета су имали 689 предавача за 456 предмета 
осигурања и да је принципи осигурања био најпопуларнији понуђен курс, након што следе 
осигуравајуће право, социјално осигурање, осигурање живота, осигурање од пожара и 
поморско осигурање. Слично истраживање спроведено у 1977 извештава да су 332 колеџа и 
универзитета у 67 земаља нудили 786 курсеве у осигурању. Курсеви за основе ризика и 
осигурања су најпопуларнији, а затим следе курсеви осигуравајућег права. 

Статус образовања за RMI: Садашњост. У Канади, број универзитета који су познати да нуде 
један или више курсева за RMI, као део њихових бизнис програма, али само неколико нуде 
програме за дипломирање или специјализацију у области RMI. У САД, налазимо релативно 
велики број колеџа и универзитета са где је RMI главни предмет додипломских студија. 
Проучавање RMI као споредни предмет додипломских студија је могуће у бројним академским 
институцијама у САД. Само ограничене информације су доступна о студијама за RMI у 
терцијарним високо образовним институцијама у Северној, Централној и Латинској Америци. 

Образовање за RMI је витални елемент додипломских, постдипломских и докторских програма 
у релативно великом броју институција у Кини, Индији, Јапану, Кореји и Тајвану. Извештај из 
2010 у Кини показује да је тада било 87 додипломских, 47 постдипломских и 23 докторских 
програма за RMI. Према овом извештају, у Кини је било више од 20.000 студената 
додипломских студија, више од 1.500 студената постдипломских студија и 240 доктораната, као 
и више од 1.100 професора. У Индији има неколико национално признатих и регионалним 
универзитетима које нуде програме за RMI самостално или као део програма за изучавање 
финансијских услуга. Програми за RMI у Јапану обично следе zemi-систем. Већина 
универзитета у Кореји сада имају програме за финансијске услуге уместо претходних 
самосталних програма за RMI. У Тајвану, наишли смо не само на велики број јавних и 
приватних универзитета који нуде образовање за RMI, већ и велики број страних и локално 
образованих професора за RMI. Познато је да неколико државних и приватних универзитета у 
Малезији и Тајланду имају програме за RMI.  

У Уједињеној Краљевини наишли смо на неколико универзитета са програмима за RMI, али су 
исти у малом броју делимично због присуства добро познатих програма за стручна звања, као и 
због традиционалну улогу професионалних индустријских удружења као кључних актера у 
развоју људских ресурса за земљу. Слична обележја су посматрана у континенталној Европи и 
у неколико земаља чланица Комонвелта, укључујући Аустралију и Нови Зеланд. У овим 
земљама, курсеви за RMI - и додипломских и постдипломских - често нису доступни као 



кластер главних и споредних предмета, као што нису и у већини других земаља широм Европе. 
Насупрот томе, у Русији има више од 40 универзитета са програмима за RMI. У Турској, 
курсеви за осигурање су широко доступни, обично као део наставних програма осигурања и 
банкарства. 

Интересовање за управљање ризицима и осигурање - укључујући микро-осигурање и исламско 
осигурање (текафул) - је свакако у подему у Африци и на Блиском истоку. Ипак, мало 
информација је доступно о образовању за RMI у овим регионима, осим у Јужној Африци. 

Истраживање из 2013. Истраживање, са коначним важећим одговорима из 37 јавних и 79 
приватних институција у 25 земаља, испитује карактеристике академских јединица, факултета, 
студијским програма, студентских тела, као и могућности и изазове са којима се сусрећу 
испитане институције. Кључна открића су сажета овде. 

 Академске јединице. Постоје четири школе осигурања, једна школа за студије 
осигурања и једна школа за управљање ризицима, осигурање и актуарства поред 
постојећих катедра. На назив "Катедра за осигурање" смо наишли у четири институција, 
"Катедра за управљање ризицима и осигурање" у 12 институција, и "Катедра за 
финансије и осигурање" у осам институција. У свим осталим 61 институцијама, 
програми и курсеви за RMI су доступни на посебне катедре где осигурање није 
споменуто, као што је "Катедра за финансије. 
 

 Факултети. 112 институције запошљавају кумулативно 495,5 редовних предавача (пуно 
радно време), од којих 422 (или 85,2%) имају највиши степен (докторско) образовања. 
Исте институције имају такође 287.5 хонорарних предавача (скраћено радно време), 
укључујући 100,5 (или 35,0%) са највишем степену образовања. У просеку постоје 4,38 
редовних предавача и 2,54 хонорарних предавача по институцији. Постоји 12 установа 
са 10 или више редовних предавача. Шездесет осам институција си пријавили да имају 
предаваче са једним или више стручних звања. 
 

 Главни и споредни предмети. Осамдесет три од 112 институција (74,1%) нуде RMI као 
главни  предмет додипломских студија  (вероватно укључујући RMI као део хибридних 
студија као што су финансије и осигурање). Четрдесет једна од 84 институција (48,8%) 
додатно нуде RMI као споредни предмет (укључујући специјализацију, припрему и 
сличних наслова). Исто тако, 10 од 112 институција (8,9%) нуде RMI као споредни 
предмет додипломских студија. Што се тиче програма за напредни степен, утврдили 
смо да 69 од 113 институција (61,0%) нуде МБА, магистарски или постдипломски 
програм за RMI (укључујући као део хибридних програма). Четрдесет три од 69 
институција (62,3%) додатно обучавају докторанте за RMI. Исто тако, пет универзитета 
немају програм за постдипломске студије, али прихватају докторанте за RMI. 
 

 Студентска популација (99 опсервације). Утврдили смо да се укупно 14.171 студената 
уписало на све студијске програме које си били понуђени. Ово обухвата 10.786 
студената додипломских студија, 1.042 редовних студента МБА, 249 ванредних 
студената МБА, 1.418 редовних студената магистарских наука и уметности, 383 
ванредних студената магистарских наука и уметности и 293 доктораната.  

Од 10 институција са највећим бројем студената, утврдило смо да се пет налазе у Кини, 
два у Тајвану и по један у Немачкој, Кореји и САД. Од 10 са највећим бројем студената 
додипломских студија, четири се налазе у Кини, три у Тајвану и по једна институција у 
Кореји, Русији и САД. Од 10 са МБА програма - опет у смислу броја студената - три су у 
Кини, један у Тајвану, два у САД и четири у Индији. Од 10 највећих са програмима за 
магистре наука и уметности - опет у смислу броја студената - четири су у Кини, три у УК 
и по једна институција у Аустралији, Индији и Тајланду. Коначно, утврдили смо да шест 
институција у Кини образује релативно велики број доктораната за RMI. У Индији, 
Русији, Тајвану и САД наишли смо на по једну институцију са 10 или више доктораната. 

 Додипломски курсеви за RMI (99 опсервације). Све институције осим једне нуде Увод у 
управљање ризицима и осигурање као обавезни (80 институција) или као изборни курс 
(18). Други популарни курсеви укључују Осигурање живота и здравствено осигурање (45 



као обавезни и 27 као изборни), Осигурање имовине и одговорности (45 и 15), 
Теорија/Економија ризика (31 и 20), Комерцијално осигурање (28 и 18), Осигуравајуће 
право (21 и 28 ), Лично осигурање (20 и 20), Рад компанија за осигурање (16 и 31), 
Бенефиције запослених (17 и 27) и Реосигурање (9 и 20). Нисмо утврдили уникатне 
трендове у вези са, на пример, теоријских насупрот практичних курсева по земљама 
или регионима.  
 
Само је неколико институција одговорило да имају међународне курсеве за RMI. Четири 
га нуде као обавезни курс, док 14 као изборни. Једна америчка институција захтева 
академски курс стажирање, а седам других институција у САД га нуде као изборни. 
Међутим, чини се да одабране институције у другим земљама планирају да га понуде. 
 

 Постдипломски курсеви за RMI (60 опсервације). Курс  принципи осигурања је опет 
најпопуларнији (28 као обавезни и 17 као изборни), након што следе Теорија/Економија 
ризика (27 и 15), Осигуравајуће право (19 и 13), Осигурање имовине и одговорности (15 
и 13), Осигурање живота и здравствено осигурање (12 и 22) и Рад компанија за 
осигурање (9 и 13). Управљање финансијским ризицима је популаран и обавезан курс у 
20, а изборни у 21 институција. Курсеви финансије, као и курсеви финансије и 
осигурање се такође нуде у неким, иако не велики број, институција. 
 

 Докторске студије за RMI (27 опсервације). Утврдили смо да програми мање 
наглашавају предмете. Већина институција нема или има до два обавезних курсева - 
уобичајено принципи осигурања, теорија/економија ризика и управљање финансијским 
ризицима. Налази истраживања показују да је Теорија/Економија ризика најпопуларнији 
(14 као обавезни и 7 као изборни), затим Управљање финансијским ризицима (6 и 11) и 
Основе управљање ризицима и осигурања (7 и 6). Практични или тржишно 
оријентисани курсеви осигурања су или недоступни или их нуди само неколико 
институција. 
 

 Фактори успеха програма. Најчешће наведени фактори успеха који омогућавају да 
програми за RMI буду конкурентни и веома конкурентни укључују углед универзитета и 
катедре, углед факултета (пр., истраживање, иновације у настави, присуство 
истраживачког центра, синергија програма са другим академским јединицама), подршка 
владе и индустрије и локација институције. 
 

 Изазови. Најчешће наведени изазови су потешкоће у регрутацији, и предавача са 
високим истраживачким/наставним квалитетом и студената у погледу броја и 
квалитета. 

Као што се алудира горе, осигурања као област студирања није познато широј јавности и 
студентима. Међутим, исто се сматра атрактивним за студенте који га студирају и веома 
атрактивним за оне који већ раде у индустрији. Зато, послодавци требају повећати свест међу 
млађим генерацијама - посебно међу средњим школима који спремају будуће студенте и 
студентима у пословним школама - о друштвеним и економским доприносима индустрије и о 
нивоу професионализма којег очекивају од својих запослених. На основу налаза наведених 
раније у овом раду, дајемо следеће препоруке и решења за привлачење и задржавање 
људског капитала. 

Прво, предлажемо да високо образовне институције и њихови партнерски институти за обуку 
буду активније у стварању и учвршћивању односа са индустријом осигурања. Друго, 
предлажемо да компаније за осигурање ближе сурађују са квалификованим, локалним високо 
образовним институцијама на увођењу RMI као главну област студирања и, у случају 
институција са програмом, на координацију и унапређење процеса учења студената. Треће, 
професори морају наставити да ревидирају ефикасност постојећих наставних програма за RMI 
и да их надграђују када је то потребно.  

На крају, важно је да академске институције које нуде програме за RMI буду свесни да се 
индустрија осигурања не ослања искључиво на њих за обезбеђивање људског капитала. 
Компаније за осигурање требају дипломце из широког спектра академских области - од 
економије, финансија, права и рачуноводства до инжењерства и политичких наука у 



свакодневном пословању при дизајну производа, маркетинга, обезбеђивање гаранција, 
решавање штета, инвестиције, рачуноводства, информатичких технологија и тако даље. Ипак, 
високо образовање за RMI које они вреднују за обезбеђивање будућих стручњака, који су 
показали велико интересовање у пословима осигурања и који ће на крају предводити 
индустрију. 

 


