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Pentru următorii doi ani universitari, planul meu managerial va fi axat pe continuarea
demersurilor începute de dna prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu.
Menționez, în primul rând, programul de licență în limba engleză ce va fi derulat de
facultatea noastră începând cu acest an universitar. In acest sens îmi propun intensificarea
promovării acestuia, cât și crearea unui cadru de continuitate în activitatea educațională, prin
lansarea și acreditarea unui program de masterat în limba engleză.
Voi supune spre dezbatere acest proiect de extindere a ofertei educaționale a facultății,
astfel încât, împreună cu cadrele didactice titulare ale celor două departamente – Finanțe,
respectiv Monedă și Bănci, să stabilim denumirea masterului, disciplinele din planul de
învățământ, competențele profesionale și transversale specifice ce vor fi dobândite de studenți.
Va fi avută în vedere posibilitatea dezvoltării acestui program de masterat în parteneriat cu
universități de prestigiu din străinătate.
Pentru toate programele de masterat se va avea în vedere dezvoltarea de parteneriate cu
instituții financiar-bancare, astfel încât demersul didactic să reunească experiența și expertiza
profesională atât a cadrelor didactice cât și a experților din sectorul real. Feedback-ul pozitiv și
implicarea activă a partenerilor existenți, concretizată în susținerea de prelegeri în calitate de
guest speakeri, oferirea de locuri de practică și internshipuri studenților de la ciclul de licență și
masterat, implicare financiară pentru premierea celor mai bune articole prezentate de către
studenți în cadrul sesiunilor științifice studențești, ne îndreptățesc să continuăm eforturile de
atragere și diversificare a parteneriatelor, în scopul creșterii calității actului didactic și
îmbunătățirii inserției absolvenților pe piața muncii.
Un alt obiectiv major îl reprezintă consolidarea componentei de cercetare științifică a
corpului profesoral al facultății. Împreună cu echipa managerială, vom încerca să atragem resurse
financiare sub formă de sponsorizări de la companii și instituții financiar-bancare pentru a
finanța deplasările membrilor facultății la conferințe internaționale de prestigiu, astfel încât să
sporim vizibilitatea și impactul cercetării.
Calitatea activității didactice și de cercetare a corpului profesoral al facultății poate fi
stimulată și consolidată prin semnarea de parteneriate sau acorduri bilaterale cu universități din
străinătate care să prevadă schimbul de cadre didactice sau stagii de mobilitate în scop de
cercetare și documentare, pe o perioadă determinată. Aceste parteneriate vor contribui nu doar la
creșterea vizibilității internaționale a facultății și instituției, ci pot reprezenta un factor catalizator
al activității de cercetare, întrucât creează premisele formării unor echipe de cercetare mixte, cu
componență națională și internațională, și abordării unor teme de cercetare inter și multidisciplinare.
Este necesară și îmbunătățirea capacității de atragere de finanțare prin participarea la
competiții internaționale. Consider că, pentru a crește numărul și competitivitatea aplicațiilor,
este necesară monitorizarea de către echipa managerială a lansărilor de call-uri pentru proiecte de

cercetare, centralizarea și diseminarea acestor informații în timp real către colectivul de cadre
didactice. Participarea la seminarii și traininguri pe tema elaborării propunerilor de proiecte de
cercetare cu finanțare europeană poate aduce un plus de valoare în atingerea acestui deziderat.
În gestionarea relației cu studenții consider că implicarea studenților de la ciclul licență
în activitatea celor două centre de cercetare din cadrul facultății - Centrul de Cercetări FinanciarMonetare (CEFIMO) și Center for Advanced Research in Finance and Banking (CARFIB) - va
contribui la conturarea și dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică, de analiză, sinteză şi
evaluare a fenomenelor specifice sectorului financiar, prin utilizarea metodelor calitative și
cantitative însușite pe parcursul anilor de studiu. Pentru a spori atractivitatea programelor de
masterat și doctorat, putem avea în vedere cooptarea masteranzilor și a doctoranzilor în
proiectele de cercetare, în calitate de asistenți de cercetare.

Echipa de management a facultății
În scopul realizării obiectivelor propuse, în selectarea componenței echipei de
management voi avea în vedere criterii ce țin de competențele și prestigiul profesional,
experiența academică, ținuta morală și viziunea managerială, precum și criteriul egalității de
șanse și al nediscriminării.
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