I. Descrierea programului de studiu de master
Domeniu fundamental: Ştiinţe Sociale
Domeniu de master: Finanţe
Program de studiu de master: Gestiune Financiar-Bancară
Baza legală a programului: Acreditat – H.G.nr. 402/2016
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF)
Durata studiilor: 4 semestre
Misiunea programului de studiu de master: Misiunea programului de studii este sa formeze economişti
cu studii de masterat care sa faca faţă cererii de asemenea specialişti în unităţile economice şi instituţiile
din zona arendată. Programul de studii vizează întărirea segmentului universitar în domeniul economic,
asigurarea unei pregatiri complementare cu deschiderea spre piaţa muncii.
Obiectivele programului de studiu:
Obiective generale:
întărirea permanentă a nivelului calitativ al procesului educativ;
- contribuţia activă la bunăstarea regională şi naţională;
- promovarea pe piaţa muncii nu doar a unor specialişti cu studii superioare, ci a unor
intelectuali capabili să-şi asume responsabilităţi sociale faţă de comunitate;
- imperativul promovării imaginii unei instituţii academice spirituale şi culturale, deschisă
colaborării naţionale şi internaţionale, care apără gândirea şi cercetarea, drepturile omului şi
prezervă resursele naturale pentru o dezvoltare durabilă reală.
Obiective specifice:
- să asigure o pregătire adecvată, din punct de vedere conceptual, practic şi al capacităţii de
cercetare, în vederea fundamentării deciziilor în domeniul financiar-bancar;
- să aprofundeze cunoştinţele de specialitate din ciclul de licenţă şi să dezvolte deprinderile
practice de procesare a informaţiilor financiare specifice domeniului bancar, asigurări şi pieţe
de capital;
- să dezvolte capacitatea de cercetare ştiinţifică şi abordare cantitativă a proceselor şi
fenomenelor financiare;
- să permită dezvoltarea abilităţilor pentru analiza aprofundată a realităţii financiare în mediul
finanţelor corporative;
- să faciliteze acumularea de noi tehnici, metode şi modele de gestiune, din domeniul finanţelor
corporative, în scopul ameliorării gradului de competitivitate şi profitabilitate a entităţilor
economice;
- crearea unei reţele de parteneri profesionali, ca bază pentru creşterea oportunităţilor în carieră.
Titlul absolventului: Absolvent de masterat în Gestiune Financiar-Bancară
Competenţe:
Competenţe profesionale:
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi intrumentelor avansate de lucru şi de
cercetare specifice domeniului financiar -bancar şi al asigurărilor;
C2. Realizarea de studii şi lucrări complexe utilizând instrumentarul de analiză şi previziune financiară
în diagnosticarea performanţelor financiare şi în proiectarea creşterii durabile a acestora la nivelul
entităţilor/organizaţiilor publice sau private;
C3. Realizarea activităţilor de analiză, sinteză şi proiectare în domeniul bancar cu privire la gestiunea
activelor şi pasivelor bancare, gestiunea riscurilor şi performanţelor, implicaţii ale cadrului legislativ şi
normativ asupra activităţii bancare;
C4. Realizarea de studii aprofundate privind investiţiile financiare şi gestiunea portofoliilor,
oportunităţile de finanţare eficiente pentru fundamentarea financiară a planurilor de afaceri.;
C5. Executarea de operaţiuni complexe, desfăşurarea de activităţi de analiză, cercetare, sinteză şi
proiectare în domeniul financiar-fiscal şi al asigurărilor;
C6. Elaborarea de strategii în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor şi utilizarea de metode şi
tehnici de implementare a acestora.
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Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică şi deontologie profesională necesare adoptării deciziilor
şi realizarea independentă sau în colaborare unor sarcini sau obiective complexe specifice activităţii
desfăşurate;
CT2. Planificarea şi organizarea activitatii financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor publice sau
private în condiţii de asumare a responsabilităţii specifice poziţiei deţinute;
CT3. Conştientizarea nevoii de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru a crea premisele de progres în
carieră şi adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului
economic.
Standarde ocupaţionale GFB: Absolvenţii programului de studiu master Gestiune Financiar-Bancară se
vor regăsi în structura cadrului naţional de calificări, cu competenţe specifice, manageriale în arealul
contabil financiar al întreprinderilor şi instituţiilor ca specialişti în sistemul financiar-bancar, în asigurări,
în evaluare, cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar
(cod 2412; 2631).
II. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master
1. Credite ECTS - 4 semestre: ECTS
Credite la discipline obligatorii 120
Credite la disciplinele opţionale Total credite 120
Credite la discipline facultative Credite la disciplina educaţie fizică Credite pentru examenul de finalizare a studiilor 10
2. Examen de finalizare a studiilor
Perioada: iulie
Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
Credite acordate: 10 ECTS.
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