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Programul de licenţă Finanțe și Bănci are ca obiectiv formarea de specialişti în utilizarea adecvată a
conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară, în realizarea de lucrări economicofinanciare, în execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare, în implementarea planurilor şi bugetelor, în
aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizaţiilor private şi publice.
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Finanțe și Bănci vor putea să lucreze în firme şi
organizaţii din aproape toate domeniile de activitate, candidând cu succes pentru posturi din următoarele
categorii:










Comisar garda financiară
Controlor tezaur
Inspector financiar-bancar
Inspector asigurări
Referent de specialitate financiar-contabilitate
Dealer
Analist investiţii
Consultant plasamente valori mobiliare
Agent capital de risc

 Consultant fiscal
 Economist bancă
 Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi
servicii bancare)
 Administrator bancar/produs leasing
 Referent bancar/societate leasing
 Inspector de specialitate asigurări
 Inspector de specialitate subscriere
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Programul de licenţă Finanțe și Bănci are ca obiectiv formarea de specialişti în utilizarea adecvată a conceptelor,
teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară, în realizarea de lucrări economico-financiare, în execuţia de
operaţiuni şi tranzacţii financiare, în implementarea planurilor şi bugetelor, în aplicarea deciziilor financiare în cadrul
entităților/organizaţiilor private şi publice.
Programul de studii Finanțe şi Bănci asigură pregătirea absolvenţilor pe două direcţii de studiu: cunoştinţe economice
de bază, respectiv cunoştinţe specifice în domeniul financiar-bancar.
Pregătirea economică de bază include discipline fundamentale cum ar fi: Microeconomie şi Macroeconomie,
Matematici economice, Bazele contabilităţii, Istorie economică, Bazele statisticii, Dreptul afacerilor, Economia și
gestiunea întreprinderii, Informatică economică, Marketing, Management, Econometrie.
Pregătirea economică generală se completează prin studierea disciplinelor de specialitate: Finanțe publice,
Operațiunile instituțiilor de credit, Gestiunea financiară a întreprinderii, Produse și servicii bancare, Fiscalitate, Piețe
de capital, Audit financiar, Asigurări și protecție socială, Buget și trezorerie publică.
Pentru continuarea studiilor există un program de master acreditat, Managementul sistemului bancar, care asigură
un plan de studii modern, ce permite o dezvoltare profesională a absolvenţilor care doresc să continue studiile cu un
program de master.

