FINANTE SI BANCI

Misiunea programului
Misiunea programului de studii universitare de licență “Finanțe și Bănci” este aceea de a forma specialiști care să
activeze cu succes în domeniul financiar, intern și internațional. Prin intermediul cursurilor și seminariilor interactive și
profund 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 solicitant și
competitiv, dar plin de satisfacții.

Planul de invatamant
Planul de învăţământ al Programului de studii universitare de licenţă „Finanțe și Bănci” a fost fundamentat în viziune
integrată (licenţă-masterat-doctorat), pornind de la cunoştinţele şi competenţele generale şi de specialitate care trebuie
dobândite în cadrul fiecărui ciclu de studii universitare, definite în corelaţie cu Cadrul Ocupaţiilor din România. La
elaborarea planului de învăţământ s-au avut în vedere recomandările legislaţiei româneşti privind disciplinele de studiu
necesare pentru formarea de bază a unui economist şi a celor de specialitate pentru domeniul finanțe şi în egală măsură
experienţa universităţilor din SUA şi Europa. Corpul profesoral implicat în cadrul acestui program de studii este unul de
elită, îmbinând reputați specialiști cu cercetători recunoscuți la nivel național și internațional.
Fisele disciplinelor din planul de invatamant sunt elaborate dupa standardele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii
in Invatamantul Superior (ARACIS). In fiecare an universitar, disciplinele din planul de invatamant asigura 60 de credite
de studiu transferabile, respectiv 30 de credite pe semestru, indiferent de forma de invatamant. Astfel, in primele 3
semestre, indiferent de programul de studiu urmat, se studiaza un set de discipline care nu pot lipsi din formarea de baza
a unui economist: Microeconomie, Macroeconomie, Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Finante publice,
Finantele formei, Informatica economica, Statistica, Matematici aplicat ein economie, Management, Drept, Limba engleza,
Econometrie, Comunicare si Relatii publice, Bazele marketingului.
In urmatoarele 3 semestre, studentii nostri parcurg o serie de discipline de specialitate, care contribuie la desavarsirea
pregatirii lor, precum: Institutii de Credit, Produse si Servicii Bancare, Fiscalitate, Relatii Financiar-Monetare
Internationale, Gestiune Bancara, Piete de Capital, Finante Internationale, Buget si Trezorerie Publica, Control si Audit
Financiar, Eficienta Investitiilor, Politici Monetare Europene.
Pentru ca ne preocupa imbinarea optima a activitatii teoretice cu cea practica, in semestrul 4 a fost introdusa, ca
disciplina obligatorie, "Practica de profil", studentii anului II urmand sa efectueaze stagii de practica de minim 3
saptamani.

Competente dobandite de absolventi
Absolvenții programului de studii vor dobândi o bogată și variată paletă de competențe generale și specifice:


Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațile private și publice



Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme economico-financiare



Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităților/organizațiilor private și publice



Execuția de operațiuni și tranzacții financiare specifice entităților/organizațiilor private și publice



Implementarea planurilor și bugetelor la nivelul entităților/organizațiilor private și publice



Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor private 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

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 țn 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 ale absolvenților programului de studii universitare de licență
“Finanțe și Bănci”se pot enumera: controlor tezaur, consilier financiar-bancar, expert financiar-bancar, inspector financiarbancar, inspector asigurări, dealer, evaluator, analist investiții, consultant plasamente valori mobiliare, agent capital de
risc, administrator credite, specialist control risc, 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.

