UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
ANCHETA SPECIALITĂȚII






Facultatea ____de Economie, Inginerie și Științe Aplicate______________________
Codul specialității ____0412.1 Finanțe și bănci______________________________
Calificare_____Licențiat în Științe Economice______________________________
Durata studiilor (zi/fr)___zi (3 ani)_____
Discipline studiate
Teorie economică II (Macroeconomie), Finanţele publice, Bazele contabilităţii,
Statistica economică, Limba străină III, Doctrine economice, Asigurări şi reasigurări,
Contabilitatea financiară, Finanţele întreprinderii I, Fiscalitate, Limba străină IV,
Leadership, Arta oratorică, Bazele activității bancare, Finanţele întrepriderii II, Sistemul
informaţional în contabilitatea entităţii, Integrare economică europeană, Dreptul proprietății
intelectuale, Analiza economico-financiară, Bazele managementului bancar, Proiect pe
specialitate în instituţiile financiar bancare, Relaţii valutar-financiare internaţionale, Bazele
activităţii investiţionale, Pieţe de capital
 Principalele competențe profesionale pe care le va dobândi absolventul
1. Să raţionalizeze gestiunea fondurilor financiare, de credit şi de mijloace de plată
internaţionale;
2. Să cunoască şi să aplice metode de gestiune a resurselor financiare la întreprindere
şi în cadrul instituţiilor financiare bancare şi nebancare;
3. Să evalueze şi să gestioneze eficient resursele proprii ale investitorului şi cele atrase
în activităţiile investiţionale;
4. Să recomande strategii de gestionare a performanţelor bancare şi modalităţi de
redresare a activităţii bancare;
5. Să propună metode de eficientizare a activităţii sistemului bancar, posibilităţi de
optimizare a masei monetare, modalităţi noi de elaborare a politicii monetare; să recomande
modalităţi de gestionare a rezervei valutare, de elaborare a politicii valutare;
6. Să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să adopte
decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului, să analizeze rezultatele financiare şi
să explice impactul factorilor interni şi externi;
7. Să aplice metode de evaluare a eficienţei investiţiilor prin intermediul indicatorilor
de eficienţă şi să adopte decizii optime de investire în condiţii de certitudine, incertitudine,
risc; să posede aptitudini de gestionare a portofoliului de titluri în vederea optimizării
acestuia.
8. Să gestioneze proceduri de emisiune a instrumentelor financiare, de derulare a
tranzacţiilor bursiere, să evalueze instrumente financiare prin metode fundamentale şi
tehnice.
 Domeniul de activitate
1. ofițer de credit;manager financiar;
2. specialist în serviciile economico-financiare;
3. analist financiar;
4. economist;
5. inspector fiscal;inspector financiar;
 Funcția la primul loc de muncă
1. consultant financiar;
2. finansist;
3. specialist în domeniul asigurărilor.
 Posibilitatea continuării studiilor (master)
După finalizarea studiilor ciclului I în domeniul ,,Finanțe și bănci” absolventul are
posibilitatea de a continua și de a perfecționa cunoștințele aplicînd la Programul de master
,,Gestiunea Financiar - Contabilă a Afacerii” și Programul de master ,,Antreprenoriat și
administrarea afacerii” sau alte programe de master.

