Подробен тематичен план
за семинари по ISO 31000 (M18)
(първа редакция 2016-07-12)

ТЕМИ/Подтеми

хорариум

уч. форма

30 мин

лекция

60 мин

лекция

60 мин

лекция

Тема 1 - Въведение
Риск – общо понятие (диаграми)
Процес на управление на рискове – дейности
Процес на управление на рискове – диаграми
Преглед на „рисковите“ стандарти на ISO и ISO/IEC
Други системи и практики за управление на рискове

Тема 2 - Някои ключови термини и определения
Риск
Управление на риска
Отношение към риска
Собственик на риска
Процес на управление на риска
Анализ на риска и Ниво на риска
Преценяване (остойностяване) на риска
Оценка на риска
Въздействие върху риска
Остатъчен риск
Други понятия, свързани с риска
наличност
непрекъснатост
инцидент
събитие

Тема 3 - Принципи за ефикасно управление на риска
Създаване на стойност
Единство с организационните процеси
Единство с процеса на вземане на решения
Отчитане на неопределеността
Систематичност, структуриране и своевременност
Основание на информационни източници
Приспособимост
Човешки и културни фактори
Прозрачност и всеобхватност

Цикличност и актуализации
Връзка с непрекъснатото подобряване
Други принципи, приложими за управление на рисковете
Принципи на OECD
Други “работни принципи”

Тема 4 - Организационна рамка
Съставни части и взаимовръзка
Ангажименти на ръководството и на следващите нива
Организационна рамка – разработване
Външни и вътрешни фактори на организацията
Политика за управление
Установяване на отговорности и права
Интегриране в бизнес-процесите
Ресурси за управление на рисковете
Обмен на информация и отчитане
Организационна рамка – внедряване
Организационна рамка – наблюдения и прегледи
Организационна рамка – непрекъснато подобряване

60 мин

лекция

120 мин

Лекция,
примери,
упражнения,
дискусии

30 мин

лекция,
интернет,
дискусия

Тема 5 - Процес на управление
Процес на управление на риска – диаграма
Обмен на информация и консултиране
Установяване на обстоятелства
Установяване на външни обстоятелства
Установяване на вътрешни обстоятелства
Обстоятелства, свързани с процеса на управление
Определяне и ревизия на критерии
Оценяване на риска – етапи
Идентификация
Анализ
Преценяване
Въздействие
Видове тактики
Избор на подходяща тактика
Планиране на въздействието и реализация
Наблюдение и преглед. Записи и проследяване

Тема 6 – Приложение А и други източници
Приложение А – анализ
Източници на информация

