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EIRM Onlinekursus i Risk Management

Formål
Det overordnede formål med Onlinekursus i Risk Management er at forsyne kursisterne med en
grundlæggende introduktion til risk management. Introduktionen tager udgangspunkt i teori og begreber,
men er på samme tid rettet mod at gøre viden praktisk anvendelig.
Det teoretiske grundlag for uddannelsen er baseret på en bred organisatorisk definition af risk management,
også kendt som Enterprise Risk Management (ERM). Kursisterne vil lære om helhedsorienteret og integreret
risk management lige fra forebyggelse af brande og overholdelse af love over investering og budgettering til
etik og effektiv kommunikation. Alle områder bliver præsenteret på en instruktiv måde.
Det er kursets praktiske formal at forsyne kursisterne med 1) evnen til at integrere risk management i deres
forståelse af organisationens mål og strategi og 2) evnen til at integrere risk management i driften af deres
egen organisation.

Målgruppe
Onlinekurset i risk management henvender sig til personer, der søger en basisintroduktion til risk
management.

Principperne
Kurset er tilrettelagt i overensstemmelse med etablerede principper, som er udarbejdet af the Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), som gennem mange år har vundet
anerkendelse i hele verdenen.

Struktur
Onlinekurset er baseret på selvstudier og – tests. Hvert kapitel afsluttes med multiple choice tests. Når alle
fem tests er bestået, er kurset gennemført. Den studerende vil herefter modtage EIRM’s Certifikat i Risk
Management.
En studerende vil normalt kunne gennemføre kurset på tre til fire uger ved en arbejdsindsats på ca. en til to
timer dagligt.

Sprog
Onlinekursus i Risk Management er tilgængeligt på dansk, engelsk, svensk, fransk og hollandsk.

Pris
Prisen på onlinekurset er Euro 500 inkl. moms.

Tilmelding
Tilmelding til onlinekurset kan sendes til os på eirm@eirm.dk. Læs mere om kurset på www.eirm.dk
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Kursusplan

Onlinekursus i Risk Management er bygget op omkring følgende fem kapitler:
1. Risikoprincipper
Kapitel 1 introducerer kursisterne for generelle begreber inden for risk management.
Risikobegrebet, samt begreber i tilknytning hertil, præsenteres og diskuteres. Desuden
gennemgås historien bag risk management begrebet, og aktuelle risk managementpraksisser diskuteres.

2. Risikovurdering
Kapitel 2 giver kursisterne en forståelse for vigtige begreber og konkret praksis inden
for systematiske og organisatoriske risikovurderinger. Kapitlet begynder med
udviklingen af en vurderingsramme baseret på ERM-konceptet. Herefter følger en
diskussion af identifikationsmetoderne.
Hovedvægtningen i kapitel 2 vil være en diskussion af risikoanalysens grundprincipper
og anvendelsesmuligheder samt en præsentation af principperne, der vedrører måling
af risici.

3. Risikokontrol
Kapitel 3 arbejder med den brede definition af risikokontrol. Dette skal føre til en
målrettet diskussion af måleredskaber inden for risikokontrol – en diskussion, der dels
vil give kursisterne indsigt i risikokontrollens specifikke fordele og dels i den
overordnede ledelsesindsats.

4. Risikofinansiering
Kapitel 4 fokuserer på udviklingen af en overordnet ramme til forståelse for den brede
vifte af finansieringsmekanismer, der er tilgængelige i dag. Aktuelle metoder til
håndtering af finansielle risici introduceres og sammenlignes. Det generelle mål og
formål med risikofinansiering bliver også diskuteret.

5. Administration af risikostyringsprogrammet
Kapitel 5 fokuserer på det effektive design og implementering af risk managementpraksisser i organisationer. Det indledes med en diskussion af mål og formål for risk
management. Kursets sidste del omhandler programdesign og implementering,
ligesom det behandler forskellige
ledelsesudfordringer som risikokommunikation, kontraktledelse og revisionstaktikker
med videre.
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Om forfatteren
Peter C. Young er professor i risk management ved University of
St. Thomas College of Business, Minneapolis, USA.
Peter C. Young har en ph.d. i risk management fra University of
Minnesota og en kandidatuddannelse i offentlig administration fra
University of Nebraska-Omaha. Han regnes for en førende ekspert
i risk management inden for især offentlige organisationer. Peter
C. Young har skrevet mange bøger om risk management og er
desuden forfatter til et stort antal udgivelser i akademiske og
erhvervsrelaterede tidsskrifter.

Tilmelding
Tilmeldinger til
onlinekurset kan sendes
til os på eirm@eirm.dk
Du kan også læse mere om
os på www.eirm.dk

Onlinekurset er tilgængeligt
på dansk, engelsk, fransk,
hollandsk og svensk

EIRM
European Institute for Risk Management (EIRM) er et uafhængigt
videnscenter for risikostyring og risikoledelse. Vores mål er at
udvikle og formidle velfunderet og praktisk viden til forståelsen og
håndteringen af risikospørgsmål til gavn for samfund,
virksomheder og borgere.

Contact
European Institute for Risk Management (EIRM)
Skt. Gertruds Stræde 5
1129 København K
Tlf. 7025 2545
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