FINANȚE ȘI BĂNCI
Forma de învățământ:
•

învățământ de zi – durata 3 ani

•

învățământ cu frecvență redusă – durata 3 ani

MISIUNEA PROGRAMULUI
Misiunea

programului de studii universitare de licență

FINANȚE ȘI BĂNCI

este aceea de a forma

SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL FINANCIAR, INTERN ȘI INTERNAȚIONAL .
intermediul

Prin

ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE INTERACTIVE ȘI APLICATIVE, programul de

studii oferă posibilitatea deprinderii competențelor și abilităților necesare pentru a construi o fundație solidă pe care să
se poată dezvolta o

CARIERĂ DE SUCCES

în acest domeniu extrem de competitiv, dar și plin de

satisfacții.
Absolvenții programului de studiu vor putea deveni specialiști cu o solidă pregătire în domeniul financiar-bancar și al
asigurărilor,

beneficiind

PARTENERĂ

a

de

avantajul

programului

de

a

studia

în

ACADEMICA,

UNICA UNIVERSITATE PRIVATĂ
realizat

de

BANCA NAȚIONALĂ A

ROMÂNIEI în colaborare cu ACADEMIA ROMÂNĂ și mediul universitar.

COMPETENȚE DOBÂNDITE DE ABSOLVENȚI

Absolvenții programului

FINANȚE ȘI BĂNCI

vor dobândi o bogată și variată paletă de competențe

profesionale și transversale:

COMPETENȚE PROFESIONALE:
•

Execuția de OPERAȚIUNI
private și publice

ȘI TRANZACȚII FINANCIARE

•

IMPLEMENTAREA PLANURILOR ȘI BUGETELOR la nivelul entităților/organizațiilor private

specifice entităților/organizațiilor

și publice

UTILIZAREA DE MODELE, METODE, TEHNICI ȘI INDICATORI DE ANALIZĂ

•

FINANCIARĂ/BANCARĂ/BUGETARĂ,

interpretarea rezultatelor

obținute și identificarea și

evaluarea oportunităților și riscurilor specifice
Aprecierea critică a instrumentelor de analiză calitativă și cantitativă specifice FINANȚELOR

•

PUBLICE,

FINANȚELOR CORPORATIVE, ASIGURĂRI, BĂNCILOR, BURSELOR DE
VALORI

și domeniilor conexe, utilizate în

FUNDAMENTAREA DE PROIECTE ȘI

PROGRAME
•

Culegerea,

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA

de date și informații referitoare la probleme

ECONOMICO-FINANCIARE

COMPETENȚE TRANSVERSALE:
•

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor

ETICII PROFESIONALE

în cadrul propriei strategii de

business
•

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipa multidisciplinară si aplicarea de

RELAȚIONARE EFICIENTE in cadrul echipei

TEHNICI DE

•

Identificarea oportunităților de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învățare
pentru propria DEZVOLTARE

PERSONALĂ

DISCIPLINE STUDIATE
Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de pe piața națională și europeană a
forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta educațională.

PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SUNT ACTUALIZATE PERIODIC prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru o pregătire
completă și complexă a studenților.
Fișele disciplinelor din planul de învățământ sunt elaborate după standardele Agenției Române de Asigurare a Calității
în Învățământul Superior (ARACIS). În fiecare an universitar, disciplinele din planul de învățământ asigura 60 de credite
de studiu transferabile, respectiv 30 de credite pe semestru, indiferent de forma de învățământ. Astfel, in PRIMELE

SEMESTRE, se

studiază

DISCIPLINE FUNDAMENTALE, care nu

pot lipsi din formarea de baza a

unui economist:

În

•

MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE,

•

CONTABILITATE GENERALĂ ȘI FINANCIARĂ,

•

FINANȚE PUBLICE ȘI CORPORATIVE,

•

STATISTICĂ ȘI MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE,

•

INFORMATICĂ ECONOMICĂ ȘI ECONOMETRIE,

•

MANAGEMENT ȘI MARKETING

•

DREPT, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

•

LIMBA ENGLEZĂ

URMĂTOARELE 3 SEMESTRE, studenții parcurg DISCIPLINELE DE SPECIALITATE,

care contribuie la desăvârșirea pregătirii lor:

•

INSTITUȚII DE CREDIT ȘI GESTIUNE BANCARĂ,

•

FISCALITATE,

•

FINANȚE INTERNAȚIONALE,

•

BUGET ȘI TREZORERIE PUBLICĂ,

•

RELAȚII FINANCIAR-MONETARE INTERNAȚIONALE,

•

POLITICI MONETARE EUROPENE,

•

PIEȚE DE CAPITAL.

3

ÎMBINAREA OPTIMĂ A ACTIVITĂȚII TEORETICE CU CEA PRACTICĂ se reflectă în mod
special în semestrul 4, unse se regăsește,

PRACTICA DE SPECIALITATE, studenții anului II

urmând să

efectueze stagii de practică de cel puțin 3 săptămâni la unul dintre partenerii strategici ai facultății.

PARTENERI STRATEGICI

•

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

•

BANCA NATIONALA A

•

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI
ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI

ROMÂNIEI

•

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

•

ACADEMIA ROMÂNA

•

GENERALI

•

Autoritatea de

•

UNICREDITBANK

Supraveghere FINANCIARĂ

•

EOS ROMÂNIA

•

ACCA ROMÂNIA

•

RODL&PARTNER

•

CAMERA AUDITORILOR

•

TUD CONSULTING

FINANCIARI DIN ROMÂNIA

PERSPECTIVE PROFESIONALE
ABSOLVENȚII programului de studii universitare de licență FINANȚE ȘI BĂNCI vor deveni specialiști cu o
SOLIDĂ PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ în domeniul financiar și vor putea să ocupe funcții
importante în cadrul

INSTITUȚIILOR FINANCIAR-BANCARE, INSTITUȚIILOR PUBLICE,

SOCIETĂȚILOR DE ASIGURĂRI, FONDURILOR DE PENSII SAU DE INVESTIȚII,
COMPANIILOR NAȚIONALE SAU MULTINAȚIONALE.
Printre posibilele

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

programului de studii universitare de licență

ale absolvenților

FINANȚE ȘI BĂNCI se pot enumera: controlor tezaur, CONSILIER

FINANCIAR-BANCAR, expert financiar-bancar, inspector financiar- bancar, INSPECTOR ASIGURĂRI, dealer,
evaluator, analist investiții, CONSULTANT PLASAMENTE VALORI MOBILIARE, agent capital de risc, administrator
credite, specialist control risc, CONSULTANT FISCAL, specialist evaluare daune, inspector general de bancă,

ECONOMIST BANCĂ, TREZORIER (studii superioare), analist bancar/societate de leasing, ofițer bancar (credite,
marketing, produse și servicii bancare), administrator bancar/produs leasing, CONSULTANT BANCAR, AGENT

COMPENSARE (interbancară), referent bancar/societate de leasing, analist credite, referent de specialitate asigurări,
consilier vânzări asigurări, specialist sistem asigurări, inspector casier, specialist bancar, asistent bancar, ofițer operațiuni
financiar-bancare.

