FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2018-2019
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” Alba Iulia
Ştiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Finanţe
Master
Bănci, asigurări şi pieţe financiare

2. Date despre disciplină
BAPF 2.2-3
2.1. Denumirea disciplinei Elaborarea lucrării de disertaţie
2.2. Cod disciplină
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul
II
2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul
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
saptamana
3.4. Total ore din
80
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
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

145
80
225
9

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului -

ore
143
2
-

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. Interpretarea critic-constructivă a fenomenelor bancare, al asigurărilor şi al
pieţelor financiare la nivelul agenţilor economici şi elaborarea de judecăţi de
valoare argumentate;
C6. Investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a
demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări;
Competenţe transversale
CT1. Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară;
CT2. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii
pentru rezolvarea de probleme economice specifice domeniilor bancar, al
asigurărilor şi al pieţelor financiare.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Disciplina are ca scop pregătirea lucrării de disertaţie pentru a fi susţinută în
disciplinei
cadrul examenului de disertaţie, ca examen sumativ final al studiilor de master.
Promovarea examenului de disertaţie conduce la obţinerea diplomei de
studii universitare de masterat, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit
conform reglementărilor în vigoare. Masteranzii vor formula Cereri privitoare la
tema lucrării de disertaţie, la începutul semestrului al III-lea de studiu. Elaborarea
lucrării de disertaţie se va face sub îndrumarea unui cadru didactic titular de curs,
care activează la programul de master – conducător de disertaţie. Masteranzii vor
putea alege tema lucrării de disertaţie dintr-o listă de teme aferente fiecărei
discipline studiate în cadrul programului de master.
Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu
masterandul şi va fi corelată cu programul de pregătire universitară de masterat şi
cu domeniul de competenţă al conducătorului de disertaţie. Tema disertaţiei se
aprobă de conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice în care se desfăşoară
studiile universitare de masterat.
Elaborarea lucrării de disertaţie este precedată de urmarea disciplinei
Cercetare ştiinţifică (Metodologia cercetării ştiinţifice economice - Documentare
pentru elaborarea lucrării de disertaţie) şi a Practicii de specialitate (Valorificarea
rezultatelor cercetării), materializate în elaborarea unui studiu practic. În acest fel,
se creează premisa existenţei elementelor de cercetare ştiinţifică în lucrarea de
disertaţie. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a
temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau
soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
Disertaţia se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de disertaţie. Prezentarea
disertaţiei trebuie să evidenţieze contribuţiile masterandului în realizarea ei şi
elementele de originalitate.
7.2 Obiectivele specifice
8. Conţinuturi
Metode de predare
Bibliografie
-

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezultatele evaluării disertaţiei
se exprimă prin note de la 1 la
10, ca medie aritmetică a
notelor acordate de fiecare
membru al Comisiei de
disertaţie.

10.5 Seminar/laborator

100%

.

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 6
Data completării
20.02.2019

Semnătura titularului
Prof. univ. dr. Socol Adela
Conf.univ.dr. Dănuleţiu Dan

Data avizării în departament
20.02.2019

10.3
Pondere din
nota finală

Semnătura director de departament
Confg.univ.dr. Iuga Iulia

