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Denumirea programului de master Administrare bancară, 120 cr

Scurtă descriere a programului

Scopul programului de master vizează formarea de specialiști de înaltă calificare pentru domeniul
financiar-bancar. Masteranzilor li se oferă o pregătire practică pe baza unui suport curricular bazat pe
problemele cele mai actuale ale domeniului.

Misiunea programului de master Administrarea Bancară consta în formarea de specialişti de
înaltă calificare, cercetători şi lideri în domeniul activității bancare, capabili să asigură soluționarea
complexă a problemelor de natura gestiunii financiar-bancare, de cercetare, analitică, organizațională
și managerială, destinate desfășurării activităților profesionale în domeniul administrării bancare.
Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

1. Conducători/conducătoare din domeniul financiar
2. Directori generali/directoare generale și directori executivi asimilați/directoare executive

assimilate
3. Specialiști/specialiste și consultanți/consultante din domeniul financiar și al investițiilor
4. Analiști financiari/analiste financiare
5. Şef/șefă subdiviziune teritorială
6. Arbitragist la bancă
7. Casier-şef/casieră-șefă
8. Contabil-şef/contabilă-șefă
9. Coordonator/coordonatoare de proiect la bancă
10. Director economic/directoare economică
11. Director financiar/directoare financiară
12. Director/directoare de întreprindere micro-, mică (fără ierarhie managerială) în domeniul

financiar
13. Şef/șefă departament în domeniul financiar
14. Șef/șefă direcție în domeniul financiar
15. Șef/șefă secție în domeniul financiar
16. Șef/șefă serviciu în domeniul financiar
17. Trezorier-șef în domeniul financiar
18. Coordonator/coordonatoare de proiect
19. Manager de proiect
20. Manager financiar al proiectului
21. Şef/șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării
22. Director (șef)/directoare (șefă) departament leasing, cotare
23. Director (șef)/directoare (șefă) departament supravegherea pieţei bursiere
24. Director/directoare (manager) operaţii, tranzacţii
25. Director/directoare de întreprindere micro-, mică (fără ierarhie managerială) în domeniul

vânzări și marketing
26. Administrator/administratoare fond de investiții
27. Manager în domeniul financiar și al investițiilor
28. Expert/expertă în accesarea fondurilor



29. Ofiţer antifraudă financiar-bancară

Semestrul 1 (30)
1. Strategii macroeconomice fiscale şi bugetare(8)
2. Management financiar-bancar(8)
3. Metodologia cercetărilor economice(7)
4. Calculele financiare şi actuariale(7)
Semestrul 2 (30)
1. Management strategic bancar(8)
2. Managementul portofoliului de investiţii(8)

Cursuri opționale
Metode de evaluare a activităţii bancare(7)
Evaluarea portofoliilor bancare(7)
Sisteme bancare comparate(7)
Contractele comerciale(7)

Semestrul 3 (30)
1. Gestiunea riscurilor bancare(5)
2. Marketing bancar(5)
3. Practica de specialitate(10)

Cursuri opționale

Reglementarea şi supravegherea bancară(5)
Strategii de politică monetară(5)

Stabilitatea financiară a băncilor comerciale(5)
Reglementarea şi controlul intern a băncilor
comerciale (5)

Semestrul 4 (30)
1. Teza de master (30)


