Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
FINANŢE ŞI BĂNCI
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de licenţă: Finanţe
admitere-seaa@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Marius Sorin DINCĂ, marius.dinca@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Identificarea și aplicarea metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor de culegere, analiză şi
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;
 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor pentru realizarea
lucrărilor economico-financiare şi pentru derularea operaţiunilor şi a tranzacţiilor financiare;
 Selectarea şi aplicarea variantei adecvate de culegere și analiză a datelor economicofinanciare.
Scurtă prezentare a misiunii şi a obiectivelor programului
Programul de studii Finanțe şi Bănci este acreditat de ARACIS, iar planul de învăţământ şi
metodele de predare şi evaluare corespund bunelor practici de la universităţile de prestigiu din
lume.
Programul își propune să inițieze studenții în logica financiară, definită prin repere precum
creșterea sustenabilă a valorii firmei, costul capitalului, analiza cost-beneficiu, plasamentul și
valorificarea corespunzătoare a capitalurilor, cuantificarea și reducerea riscurilor financiare,
fundamentarea financiară a proiectelor cu finanţare publică şi privată.
Studenții pot beneficia de stagii de studii în universitățile din Europa (burse Erasmus), de stagii
de practică în instituțiile, firmele și băncile din zona Brașov și își pot continua studiile la programul
de master Management Financiar-Bancar. Studenții au obținut rezultate foarte bune la
Olimpiadele Naționale de Finanțe. Profesorii programului au publicații în reviste de prestigiu la
nivel internațional, au susținut prelegeri la universități din Europa, Asia și America de Sud,
activează ca evaluatori pentru instituții de educație și cercetare la nivel național și internațional.
Perspective după finalizarea studiilor
Rata de angajabilitate a absolvenților a fost de peste 80% în ultimii 10 ani. Absolvenții pot să
se angajeze în cadrul diferitelor societăți bancare, de asigurări, de audit, respectiv în cadrul
departamentelor financiare ale instituțiilor publice și private, societăți de consultanță și evaluare.
Prin parcurgerea unor module suplimentare, absolvenții programului pot obține certificări
profesionale cu recunoaștere națională și internațională, precum CAFR, ACCA și CFA.

