FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
Finanțe-Contabilitate
Finanțe
Master
Bănci, asigurări şi pieţe financiare

2. Date despre disciplină
BAPF 1.2-2
2.1. Denumirea disciplinei Practica de specialitate (Valorificarea 2.2. Cod disciplină
rezultatelor cercetării)
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar Prof.univ.dr. Socol Adela
proiecte
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
I
II
C
O
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională, F
– facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator 4
0
saptamana
proiecte
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
0
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

144
56
200
8

Sală dotată cu tablă/videoproiector

4
56
ore
50
50
40
2
2
-

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţele cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv valorice realizate de
Competenţe profesionale
disciplină:
- Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege fundamentele şi importanţa cercetării ştiinţifice.
- Capacitatea de a identifica particularităţile cercetării ştiinţifice în bănci, asigurări şi
pieţe financiare
- Capacitatea de a utiliza cele mai adecvate tehnici şi proceduri de investigare a
fenomenelor economice
- Capacitatea de a participa ca membrii în echipe de cercetare.
- Capacitatea de a elabora, redacta şi susţine o lucrare cu caracter ştiinţific

Competenţe transversale

Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru
rezolvarea de probleme economice specifice mediului economic;
Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare pentru
propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Disciplina formează masteranzilor deprinderi şi abilităţi de aplicare în mediul
disciplinei
economic a instrumentarului teoretic dobândit pe parcursul studiilor.
7.2 Obiectivele specifice
Disciplina formează masteranzilor deprinderi şi abilităţi de a utiliza
instrumentarul de cercetare şi analiză. Cunoştinţele asimilate şi abilităţile
dobândite prin parcurgerea programei de practică vor oferi masteranzilor
posibilitatea de identificare a problemelor economice reale, pe care să le
rezolve apelând la metode şi instrumente de investigare ştiinţifice.
8. Conţinuturi
Teme cercetare masteranzi
1. Specificul auditului intern în mediul bancar. Studiu de caz pentru o societate bancară
2. Studiu de caz privind auditul statutar (auditul situaţiilor financiare anuale) la nivelul unei societăţi
bancare
3. Relaţia auditului intern bancar cu organismele de supraveghere bancară
4. Studiu de caz privind adecvarea capitalului societăţilor bancare şi analiza solvabilităţii bancare
5. Studiu de caz privind metoda discrepanţei activ-pasiv (GAP)
6. Studiu de caz privind gestionarea ratei dobânzii
7. Studiu de caz privind analiza de durată a activelor şi a pasivelor (DURATION)
8. Studiu de caz privind managementul lichidităţii bancare
9. Studiu de caz privind analiza structurii bilanţiere a Băncii Naţionale a României
10. Studiu de caz privind poziţia financiară a Băncii Naţionale a României
11. Gestiunea riscului de lichiditate la banca ....
12. Analiza dosarului de credit pentru societatile comerciale de către banca .......
13. Măsurarea riscului de rată a dobânzii. Tehnici de acoperire a riscului de rata a dobanzii la banca .......
14. Analiza riscului operaţional la banca .......
15. Modele scoring si aplicarea lor in analiza riscurilor bancare la banca .......
16. Analiza indicatorilor de performanţă la banca ......
17. Implicaţiile crizei financiare asupra pieţelor din America
18. Implicaţiile crizei financiare asupra pieţelor din Asia
19. Implicaţiile crizei financiare asupra pieţelor din Europa
20. Riscul de ţară. Aplicaţii în România

21. Riscul pe Bursa de Valori Bucureşti
22. Riscul pe pieţele americane
23. Asigurarea creditelor de export de către societatea de asigurări …………..
24. Asigurarea riscului de creditare în cazul contractului de factoring
25. Asigurările de riscuri financiare în România. Prezent şi perspective pentru piaţa românească
26. Asigurarea de nerestituire a bunurilor predate în custodie – formă a asigurării daunelor de încredere
27. Reasigurarea creditelor de export
28. Analiza indicatorilor de bonitate la firma X.
29. Analiza poziţiei financiare la firma X
30. Analiza riscului la firma X
31. Analiza performanţei economice la firma X
32. Analiza gestiunii activelor la firma X
33. Analiza echilibrului financiar la firma X
34. Modele de guvernanţă corporativă la societăţile multinaţionale din România – studiu de caz la SC
…..SRL
35. Practici de guvernanţă corporativă austriece – studiul de caz ………..
36. Studiu de caz privind sistemul de guvernanţă corporativă la societăţile de asigurare româneşti cotate la
Bursa de Valori Bucureşti …….
37. Studiu de caz privind nivelul guvernanţei corporative la …………
38. Practici de guvernanţă corporativă la SC. …SA
39. Identificarea particularităţilor practicii de guvernanţă corporativă la SC …….SA
40. Studiu de caz: utilizarea metodei mediilor mobile în estimarea tendinţei unei serii cu componentă
sezonieră
41. Analiza cantitativă a pieţelor financiare, analiza statistică a distribuţiei ratei rentabilităţilor
42. Studiu de caz: utilizarea modelelor de tip ARIMA în finanţe
43. Elaborarea unui model econometric pentru serii staţionare. Studiu de caz: modelul de piaţă
44. Modelarea econometrică prin modele de tip GARCH
45. Analiza privind valoarea la risc, studiu de caz pe modele econometrice de tip risc - valoare în gestiunea
portofoliilor
46. Elemente specifice privind circuitul informaţional şi documentar la societăţile de investiţii financiare
47. Dimensiunea contabilă a operaţiunilor de intermediere în tranzacţiile cu instrumente financiare
48. Instrumentarea contabilă a tranzacţiilor cu instrumente financiare operate în contul societăţilor de
investiţii financiare
49. Nevoia de convergenţă contabilă internaţională în domeniul asigurărilor
50. Evoluţia cadrul normativ naţional privind contabilitatea în domeniul asigurărilor
51. Intrumentări contabile privind constituirea şi utilizarea rezervelor tehnice

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplinei i se pot recunoaşte valenţele gnoseologice şi metodologice, rezultate din difuzarea de informaţii cu
caracter practic, ce pot contribui la resemnificarea rolului mediul economic, în contextul demersurilor de
cunoaştere ştiinţifică şi cercetare a realităţii economice. Caracterul pragmatic al disciplinei, este în acord cu
cerinţele comunităţii economico-financiare contemporane.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator
- proiecte

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din
nota finală

Susținerea lucrării elaborate Evaluarea Lucrării de practică
100%
masterand va prezenta o lucrare de
în cadrul practicii de Fiecare
practică, pe baza unei teme alese din cele de la
specialitate
punctul 8, realizată la nivelul unei organizații în
care a desfășurat practica de specialitate

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5
Data completării
22,02,2017
Data avizării în departament
22,02,2017

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Socol Adela
Semnătura director de departament
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

