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Yoxdur
İmtahan nəticələrinə uyğun olaraq təqdim olunur
Azərbaycan, Rus və ya İngilis dili

Bu kursda kimlər iştirak edə bilər?
Maliyyə sektorunda işləyən və ya çalışmaq arzusunda olan mütəxəssislər, fərdi investorlar.

Bu kursdan iştirakçılar nə əldə edəcəklər?
İş fəaliyyətində və ya fərdi ticarət zamanı maliyyə alətlərinin gəlirliliyini müəyyən etmək, bazarda mövcud olan
risklərinin ümumi gəlirə təsirini ölçmək və maliyyə investisiyalarını optimal şəkildə planlaşdırmaq istəyən
şəxslər Risk Menecementi tədris proqramı vasitəsilə bu biliklərə yiyələnə bilərlər. Bir sıra mürəkkəb mövzuların
da yer almasına baxmayaraq maliyyə sahəsində təcrübəsi olmayan şəxslər də bu kursa qatıla bilərlər. Bazarın
görünməyən tərəflərini nəzərə alaraq maliyyə alətlərinin daha dəqiq təhlilini həyata keçirmək imkanı verən bu
kurs maliyyə sahəsində işləyən bütün mütəxəssislər üçün olduqca vacib bir tədris proqramıdır.

Kursun təşkili:
Kurs 9 dərsdən ibarətdir. Hər dərs bir saat müddətində aparılır. Kurslar tədris otağında müəllim tərəfindən
izahlı təqdimat, birbaşa ticarət platformasının istifadəsi, demo hesab ilə praktika, sual və tapşırıqlar vasitəsi ilə
həyata keçirilir. Kursun müddətində kiçik test, kursun sonunda isə imtahan təşkil olunur. Kurs iştirakçıları
müvafiq materiallarla təmin olunacaqdır.

Kursun məqsədləri:
1. Maliyyə sahəsində mütəxəssislərin peşəkar səviyyəsini artırmaq;
2. Risk anlayışını dürüst çatdırmaqla onların düzgün idarəetməsinə təkan vermək;
3. Risk idarəetməsinin əsas prinsiplərini göstərməklə bazardakı investorların sərmayələrini qorumaq;
4. Fərdi investor və maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətləri savadsızlıq və ya məlumatsızlıqdan əmələ
gələn maliyyə itkilərindən qorumaq.

Kursun materialları:
K.A.Horcher “Maliyyə Riskinin İdarə Olunmasının Əsasları”
Brase “Aydın Statistika”
C. Tapiero “Risk və Maliyyə Menecmenti. Riyazi və Hesablama Metodları”

Kursun tərkibi:
Movzuların adı:

Müddət

1. Risk daşıyan maliyyə alətləri:
Qiymətli kağızlar, səhmlər, istiqrazlar, törəmə alətlər

1 saat

2. Riskin növləri:
a. Ümumi risk anlayışı, sistematik risklər 1

1 saat

b. Sistematik risklər 2, qeyri-sistematik risklər

1 saat

3. Statistika:
a. Əsas konsepsiya. Standart kənarlaşma

1 saat

b. Ehtimal Paylanmaları. Standart normal paylanma.

1 saat

4. Riskin idarə olunması:
a. Kredit Riskləri

1 saat

b. CAPM modeli

1 saat

c. Törəmə alətlər. Əməliyyat riskləri

1 saat

5. Riskin ölçülməsi:
Stress test. Riskə məruz dəyər

1 saat

Kursun qaydaları:
Hər hansı bir dərsdə iştirak edə bilməcəyiniz barədə məlumat ən azı 5 iş günü öncədən verilməlidir;
Dərs zamanı mobil telefon ilə danışmaq qadağandır.

Qrup iştirakçıların sayı:

8 nəfərə-dək

