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Programul de studii universitare de licență: FINANȚE ȘI BĂNCI
Durată studii: 6 semestre (3 ani)
Forma de învățământ: învatamant cu frecvență (IF)

Programul de licență FINANȚE ȘI BĂNCI, organizat de Facultatea de Relații Comerciale și FinanciarBancare Interne și Internaționale, are ca și misiune formarea de SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL FINANCIAR,
INTERN ȘI INTERNAȚIONAL. Prin intermediul 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 studii vor putea deveni specialiști cu o solidă pregătire în domeniul financiarbancar și al asigurărilor, beneficiind de avantajul de a studia în UNICA UNIVERSITATE PRIVATĂ PARTENERĂ
a programului ACADEMICA, realizat de BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI în colaborare cu ACADEMIA
ROMÂNĂ și mediul universitar.
Competențe profesionale:
Absolvenții programului FINANȚE ȘI BĂNCI vor dobândi o bogată și variată paletă de competențe
profesionale :
•
•
•
•
•
•
•

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor si instrumentelor de natură financiară în
entitătile/organizatiile private si publice
Culegerea, analiza si interpretarea de date si informatii referitoare la probleme economicofinanciare
Realizarea de lucrări de natură economico- financiară la nivelul entitătilor/organizatiilor private
si publice
Executia de operatiuni si tranzactii financiare specifice entitătilor/organizatiilor private si
publice
Implementarea planurilor si bugetelor la nivelul entitătilor/organizatiilor private si publice
Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entitătilor/organizatiilor private si publice
Utilizarea de modele, metode, tehnici și indicatori de analiză financiară/bancară/bugetară,
interpretarea rezultatelor obținute și identificarea și evaluarea oportunităților și riscurilor
specifice

Planul de invatamant
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.
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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.
ÎMBINAREA OPTIMĂ A ACTIVITĂȚII TEORETICE CU CEA PRACTICĂ se reflectă în mod special în semestrul
4, unde 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

Perspective profesionale
După absolvire, licențiatul va putea sa ocupe, potrivit COR, posturi precum: 241203 Consilier financiarbancar, 241204 Expert financiar-bancar, 241224 Economist bancă
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.
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