Tabel cu teme de disertatie 2013/2014
Program masterat

Conducator
stiintific

Bănci și Politici
Monetare

Prof. Dardac
Nicolae

Prof. Barbu
Teodora

Titlul lucrării de disertație
Restructurarea sistemului bancar din România. Evoluţii şi perspective.
2. Integrarea europeană a sistemului bancar din România.
3. Reglementarea şi supravegherea bancară în UE.
4. Modele şi instrumente de supraveghere prudenţială.
5. Sisteme de garantare a depozitelor bancare în UE.
6. Supravegherea şi prudenţa bancară în România.
7. Impactul implementării acordului Basel II asupra sectorului bancar din România.
8. Implicaţiile Basel II asupra gestionării riscurilor bancare şi a politicii de creditare.
9. Supravegherea prudenţială şi rolul acesteia în gestionarea riscului sistemic.
10. Ratingul – instrument de consolidare a supravegherii prudenţiale.
11. Autorizarea şi intrarea pe piaţa bancară din România.
12. Falimentele bancare. Cauze, efecte şi metode de gestionare.
13. Fuziuni şi achiziţii în sectorul bancar.
14. Riscurile în activitatea de retail banking şi gestionarea lor.
15. Modele de măsurare a riscului operaţional.
16. Modele de gestionare a riscului sistemic.
17. Modele de gestionare a riscului de rată a dobânzii.
18. Optimizarea utilizării ratei dobânzii ca indicator de politică monetară.
19. Utilizarea derivativelor în managementul activelor şi pasivelor bancare.
20. Utilizarea derivativelor în gestionarea riscului de credit.
1.Specializare sau universalizare bancara in Uniunea Europeana
2. Functiile Bancilor Centrale intre declin si progres
3. Bancile comerciale si concurenta cu intermediarii financiari
4. Independenta bancilor centrale intre realitate si aparenta
5. Cauze si efecte ale crizelor bancare contemporane
6. Restructurarea sistemelor bancare in tarile emergente si efecte ale acesteia
7. Eficienta politicii monetare in Uniunea Europeana
8. Sistemul financiar din Marea Britanie si opozitia cu “U.M.E”
9. Inflatia si comportamentul investitorilor pe piata financiara
10. Sistemul Monetar International actual echivalent al sistemului financiar international?
11. Factori de influenta ai organizarii si structurii sistemului bancar romanesc.
12. Limite si oportunitati privind integrarea sistemului bancar romanesc in sistemul bancar
european
13. Profitabilitate si eficienta la nivelul sistemului bancar romanesc.

Teodora

14. Aspecte reale si monetare privind dezvoltarea sistemului bancar romanesc.
15. Sistem financiar bazat oe activitatea bancara versus sistem financiar orientat pe modelul
pietei de capital in cazul economiei Romaniei.
1. Performanţa auditului intern – condiţie a realizării obiectivelor băncii
2. Necesitatea armonizării conceptuale a legislaţiei româneşti referitoare la audit
3. Implementarea conceptelor moderne de sistem de control, control şi audit intern în băncile
din România
4. Reflectarea principiilor auditului intern în practica bancară
Prof. Dedu Vasile 5. Argumente pro şi contra externalizării activităţii de audit intern bancar
6. Auditarea auditului intern bancar
7. Planificarea şi derularea activităţii de audit intern bancar. Studiu de caz
8. Auditarea activităţii de creditare. Studiu de caz
9. Auditarea activităţii de trezorerie şi piaţă de capital. Studiu de caz
10. Auditarea sistemului informaţional al unei bănci. Studiu de caz
Influenta obligatiilor sociale asupra rezultatelor financiare ale firmei
2. Impactul fiscalitatii asupra performantelor financiare ale intreprinderii
3. Impozitul pe profit si politica fiscala a societatilor comerciale in Romania
4. Politica fiscala din Romania si impactul acesteia asupra indicatorilor macroeconomici
5. Impactul politicii fiscale asupra leasingului ca sursa de finantare a investitiilor
Prof. Vintila
6. Evaziunea fiscala si influenta acesteia asupra rezultatelor financiare ale intreprinderii
Georgeta
7. Optimizarea structurii de finantare a intreprinderii
8. Fiscalitatea si decizia de finantare a intreprinderii
9. Analiza si previziunea cash-flow-ului intreprinderii
10. Planificarea financiara prin metoda proportionalitatii cu cifra vanzarilor
11. Influenta politicii de repartizare a profitului asupra stucturii de finantare a intreprinderii.
1. Modele de evaluare a optiunilor europene
2. Operatiuni de hedging
3. Gestiunea riscului de rata a dobanzii
4. Modele de evaluare a obligatiunilor
5. Procese stocastice aplicate in finante
6. Modele de evaluare a optiunilor americane
Prof Negrea
7. Cursul de schimb si factori de influenta
8. Evaluarea primei de risc in operatiunile financiare
Bogdan
9. Modelul de echilibru al activelor financiare
10.Criterii de selectie a investitiilor financiare
11.Gestiunea portofoliului de titluri financiare
12.Microstructuri ale pietelor financiare
13.Derivativele de credit
14.Volatilitatea activelor financiare.
1. Modalitati de fundamentare a preturilor produselor activelor si pasivelor bancare
2. Masurarea performantelor bancare ajustate la risc
3. Planificarea si alocarea capitalului bancar
4. Transferul intern al fondurilor in banci

Prof. Dumitru
Ionut

5. Managementul riscului ratei dobanzii in banci
6. Planificarea lichiditatii bancare
7. Managementul riscului de piata
8. Managementul strategic al bilantului bancar
9. Strategii alternative de politică monetară în tarile in tranzitie
10. Tintirea directa a inflatiei in Romania
11. Optiuni de politica monetara pentru Romania in procesul dezinflationist
12. Regimuri de curs de schimb in tarile in tranzitie
13. Strategii de politica monetara in procesul de adoptare a euro
14. Politica de curs de schimb în România
15. Tintirea directa a inflatiei vs. Tintirea agregatelor monetare
16. Băncile şi produsele financiare derivate
17. Strategii de acoperire a riscului de rată a dobânzii folosind produse financiare derivate
18. Modalităţi de gestionare a riscului de credit folosind instrumente financiare derivate
19. Consecinţele utilizării produselor financiare derivate asupra riscului sistemic
20. Produsele financire derivate şi impactul lor asupra adecvării capitalului
21. Diversificarea portofoliilor bancare în contextul inovaţiilor financiare
22. Supravegherea şi reglementarea bancară în contextul inovaţiilor financiare
23. Produsele financiare derivate pe piaţa românească şi posibilităţi de utilizare a acestora în
activitatea bancară
24. Inovaţiile financiare şi impactul lor asupra preferinţei fată de risc a băncilor
25. Strategii de gestionare a lichidităţii bancare folosind produse financiare derivate
26. Managementul riscului de rata a dobanzii utilizand instrumente financiare derivate
27. Managementul riscului de schimb uttilizand instrumente financiare derivate
28. Analiza factorilor care conduc al diversificarea produselor bancare, incluzand produse financiare
derivate
29. Optimizarea riscurilor si performantelor bancare in contextul diversificarii produselor si
serviciilor financiare
30. Fuziunile si achizitiile - factor de diversificare a portofoliilor bancare
1. Model simplificat de cuantificare a probabilităţii de nerambursare a creditelor.
2. Model macroeconomic simplificat privind cuantificarea riscului de credit la nivelul sistemului
bancar.
3. Tehnici de evaluare a performanţei unui sistem de rating
4. Evaluarea acurateţei sistemelor de rating prin analiză comparativă
5. Evaluarea puterii de discriminare a modelului de credit scoring aferent clientelei de retail de la
banca X
6. Studiu de impact cantitativ privind trecerea de la metoda standard la cea avansată în cazul
riscului de credit: o abordare empirică la nivelul băncii X
7. Analiză comparativă între sistemul de rating al băncii X şi sistemul de rating al băncii Y
8. Fundamentarea procesului de creditare a persoanelor juridice
9. Riscul de rambursare anticipată
10. Modele de cuantificare a riscului operaţional
11. Studiu de impact cantitativ privind trecerea de la metoda standardizată la cea avansată în cazul

riscului operaţional : o abordare empirica la nivelul bancii X
12. Tehnici de gestionare a riscului operaţional.
13. Măsurarea performanţelor ajustate la risc.
14. Evaluarea capitalului economic la nivelul bancii X.
15. Planificarea lichidităţii bancare.
16. Modele de evaluare a lichidităţii unei instituţii de credit.
Conf. Moinescu 17. Managementul riscului de piaţă.
18. Managementul riscului de rată a dobânzii.
Bogdan
19. Rolul modelelor VaR în gestionarea poziţiilor valutare aferente băncii X
20. Profitabilitate versus eficienţă la nivelul sistemului bancar românesc.
21. Model simplificat de evaluare a profitabilităţii sistemului bancar românesc.
22. Evoluţii şi perspective privind performanţa sistemului bancar românesc
23. Integrarea europeană a sistemului bancar din România
24. Supravegherea prudenţială şi rolul acesteia în gestionarea riscului sistemic
25. Model simplificat de cuantificare a probabilităţii de apariţie a unei crize bancare în România.
26. Ratingul – instrument de consolidare a supravegherii prudenţiale
27. Sistem de previziune a evenimentelor de deteriorare a ratingului CAAMPL.
28. Modele şi instrumente de supraveghere prudenţială
29. Costurile crizelor bancare
30. Tehnici cantitative de măsurare a riscului sistemic
31. Model simplificat de evaluare a calităţii activelor sistemului bancar românesc.
32. Model simplificat de evaluare a lichidităţii sistemului bancar românesc.
33. Model simplificat de evaluare a solvabilităţii sistemului bancar românesc.
34. Evaluarea modificărilor de profitabilitate la nivelul bancii X în condiţiile unor evenimente
extreme, dar plauzibile.
35. Evaluarea modificărilor de solvabiltiate la nivelul bancii X în condiţiile unor evenimente
extreme, dar plauzibile.
36. Testarea riscului de contaminare interbancară la nivelul României
1.Controlul si auditul riscului si incertitudinii in managementul bancar
2.Rolul auditului bancar in performanta institutiilor de credit
Lect. Nitescu Dan 3.Metode si modle de evaluare a riscurilor activitatii de audit intern bancar
4.Strategii pentru cresterea eficientei si calitatii misiunilor de audit intern bancar in cadrul bancilor comerciale
1.Strategia de investitii a fondului X
Lect. Handoreanu 2.Managementul optim al fluxurilor de numerar pentru fondurile de investitii
3.Optimizarea portofoliului de investitii pentru fondul X
Catalina
4.Impactul actiunilor fondurilor de investitii asupra pietelor emergente
5.Impactul evolutiei indicatorilor macroeconomici asupra fondurilor de investitii

