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Programul de studii universitare de masterat: FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI 

Durată studii: 4 semestre (2 ani) 

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF) 

 

Programul de masterat " FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI " organizat de Facultatea de Facultatea de Relații 
Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale este o specializare de masterat conceput ca o 
aprofundare de substanță a problematicii aferente domeniului Finanțe. 

Absolvenții vor fi calificați să ocupe funcții de decizie în cadrul instituțiilor financiar-bancare, societăților 
de asigurări, al companiilor, al instituțiilor publice sau al institutelor de cercetare 

Misiunea programului de studii universitare de masterat Finanțe, Bănci, Asigurări este oferirea unei 
dimensiuni de aprofundare specializării obținute prin studiile universitare de licență, formarea abilităților 
și competențelor de specialitate ale masteranzilor, astfel încât aceștia să-și completeze pregătirea 
profesională pentru a corespunde, la cel mai înalt nivel, oportunităților de afaceri și de carieră în 
sectoarele financiar-bancar și al asigurărilor. 

 

Cine se poate inscrie?  
Se pot înscrie absolvenți cu diploma de licență, indiferent de domeniul și specializarea absolvite. 

 
Cum sustin concursul de admitere? 

Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea în considerare a notei acordate de comisia 
de evaluare (60%) şi a mediei examenului de licenţă (40%). 

 

De ce sa ma inscriu? 

Un accent important în cadrul programului de masterat este pus pe strategiile și instrumentele moderne 
de analiză a politicilor financiare la nivelul firmei, a piețelor financiar-bancare interne și internaționale, 
pe gestiunea eficientă a fondurilor de resurse financiare, reglementarea și supravegherea bancară, 
standardele internaționale de raportare financiară,  asigurări și reasigurări. 
 
Absolvenții programului de studiu vor putea deveni specialiști cu o solidă pregătire în domeniul financiar- 
bancar sau al asigurărilor, beneficiind de avantajul de a studia în unica universitate privată parteneră a 
programului Academica, realizat de Banca Națională a României în colaborare cu Academia Română și 
mediul universitar. 
 
 

 
 

 


