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Programul de master Managementul Sistemului Bancar are ca obiectiv este formarea de specialişti de înaltă
calificare, cu competenţe manageriale, de evaluare, analiză, interpretare şi execuţie pentru domeniul financiar-bancar,
pe baza unui plan de învăţământ adaptat la standardele teoretice şi practice naţionale şi internaţionale.Absolvenţii
acestui masterat vor putea să acceseze atât posturi de execuţie cât şi posturi de conducere din domeniul financiarbancar sau din domeniul economic în general.
Programa masteratului este direct legată de necesităţile domeniului financiar-bancar şi vizează probleme cum sunt:
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea unor abilităţi manageriale şi a unei mentalităţi bazate pe necesitatea eficientizării funcţionării
instituţiilor de credit;
dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiza statistică, modelre, evaluare etc.)
cunoaşterea, aprofundarea, interpretarea şi valorizarea integrativ-inovativă a conceptelor, abordărilor,
teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor de lucru şi de cercetare specifice domeniului bancar;
formarea capacităţii de a propune soluţii pentru optimizarea deciziilor în sectorul financiar-bancar;
dezvoltarea capacităţii de modelare a fenomenelor din sectorul bancar;
dezvoltarea capacităţii de utilizare a softurilor specifice gestionării documentelor financiar-bancare.

Absolvenţii programului de studii de master de Managementul Sistemului Bancar vor putea să lucreze în instituţii
financiar-bancare din ţară sau din străinătate, candidând cu succes pentru posturi din următoarele categorii:







Consilier finaciar-bancar;
Administrator/analist credite;
Analist bancar/societate leasing;
Consultant bancar;
Manager operaţiuni bancare;
Şef agenţie bancară.

Programul asigură pregătirea masteranzilor pe două direcţii de studiu: cunoştinţe economice de bază, respectiv
cunoştinţe de specialitate.
Pregătirea economică de bază include disciplinele:
Contabilitatea instituţiilor financiare, Protecţia consumatorului în domeniul bancar, Managementul proiectelor de
investitii, Modelarea deciziei financiar-bancare.
Pregătirea de specialitate include discipline care se pot grupa în mai multe categorii:
 Management: Managementul sistemelor informationale financiar-bancare, Managementul institutiilor de credit,
Managementul resurselor umane in institutiile de credit, Managementul negocierii în afacerile bancare.
 Sisteme financiar bancare : Sisteme bancare comparate /Creditare bancară, Piaţa de capital şi intermedierea
bancară , Marketing bancar, Management financiar international, Stagiu de cercetare/documentare şi realizare
lucrare disertaţie, Seminar ştiinţific.
 Statistică şi informatică : Statistică financiar bancară, Sisteme suport de decizie bancara, Sisteme informatice
integrate financiar bancare, Tehnici de data mining.
 Programul de master Managementul Sistemului Bancareste acreditat şi funcţionează cu respectarea tuturor
prevederilor legale, absolvenţii săi bucurându-se de toate drepturile conferite de promovarea masterului.

