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• Studii Universitare de Masterat, durata 4 semestre, învățământ cu frecvență 

• Acreditare conform HG nr.117/16.03.2017 

 
 
 

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

 
● De ce să mă înscriu? 
 

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 sau asigurări și reasigurări. 

Absolvenții programului de studiu vor putea deveni specialiști cu o solidă pregătire în domeniul financiar-

bancar și 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.  

 
 

• Cum susțin 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%). 

 

 



Eseul va fi întocmit conform cerințelor de redactare. 

 
 

Criteriile de evaluare a eseului vor avea în vedere:  

 

➢ originalitatea 

➢ fundamentarea științifică a temei  

➢ coerența în expunere. 

 
 
Teme orientative ale eseurilor pentru admiterea la masterat : 
 

 
1.   Sistemul cheltuielilor publice în România. Comparaţii internaţionale. 

2.   Teoria generală a impozitelor. Sistemul fiscal din România. 

3.   Coordonate ale politicii fiscale la nivelul Uniunii Europene. 

4.   Politica fiscală şi impactul acesteia asupra activităţii agenţilor economici. 

5.   Structura financiară a întreprinderii. Criterii de selecţie a surselor de finanţare. 

6.   Decizia de investiţii. Criterii financiare pentru evaluarea proiectelor de investiţii. 

7.   Analiza financiară a întreprinderii. Studiul echilibrului financiar şi al performanţelor întreprinderii. 

8.   Băncile, verigă de bază a instituţiilor de credit. 

9.   Creditul, produs bancar principal. 

10. Produse bancare moderne. 

11. Garanţii de creditare. 

12. Supravegherea pietei asigurarilor. 

       13. Globalizare si internationalizare in asigurări. 
14. Analiza pietei asigurarilor din România. 

       15. Asigurari de viață - realizări și perspective. 
 

 

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.  

 


