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Titlul lucrării de disertație

1.Performanta auditului intern – conditie a realizarii obiectivelor bancii
2. Implementarea conceptelor moderne de sisteme de control, control si audit intern in bancile din Romania
3. Auditarea auditului intern bancar
4. Planificarea si derularea activitatii de audit intern bancar. Studiu de caz
5. Auditarea activitatii de creditare. Studiu de caz
6. Auditul activitatii de trezorerie si piata de capital. Studiu de caz
7. Studiu privind perfectionarea politicii monetare si de credit a BNR
8. Modele de gestionare a lichiditatii bancare
9. Managementul performantelor bancare
Prof. Dedu Vasile 10. Gestiunea instrumentelor si modalitatilor de plata
11. Marketingul bancar
12. Modele de gestiune globala a activelor si pasivelor
13. Sitemul de analiza a riscului de credit Credit Metrics
14. Managementul riscurilor in activitatea bancilor de export-import
15. Managementul riscurilor asociate activitatilor bancare cu carduri si bani electronici
16. Sistemul electronic de transfer al fondurilor
17. Rating-ul: modalitati de evaluare a riscurilor bancare
18. Gestionarea riscurilor de rata a dobanzii si de curs de schimb
19.Analiza activitatii bancare pe baza bilantului si a contului de profit si pierdere
20.Inflatia si politici inflationiste
1. Modele avansate de evaluare a opțiunilor europene
2. Evaluarea optiunilor americane
3. Optiuni financiare exotice
4. Volatilitatea activelor financiare
5. Volatilitate implicita si smile de volatilitate
6. Limitele arbitrajului financiar
7. Crizele financiare
8. Lichiditatea pietelor financiare
Prof. Negrea 9. Comparatie intre microstructurile pietelor financiare
10. Formarea preturilor si concurenta pe piata financiara
Bogdan
11. Asimetria de informatii si eficienta informationala a pietei financiare
12. Modele avansate de gestiune a portofoliilor de titluri financiare
13. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
14. Riscul de credit

Bogdan

Conf. Enciu
Adrian

Lect. Nitescu Dan

15. Evaluarea obligatiunilor corporatiste
16. Hedging dinamic
17. Procese haotice in finante
18. Modelarea riscurilor financiare extreme
1.Managementul operaţiunilor de creditare, pe exemplul bancii X
2.Gestiunea activelor bancare. Posibilităţi de optimizare
3.Studiu privind performanţele băncilor comerciale pe cazul bancii X
4.Analiza financiară a activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de rezultate
5.Studiu privind creditarea unei societăţi comerciale
6.Riscul in activitatea de creditare.
7.Riscul de dobanda in activitatea unei banci comerciale.
8.Riscul operational in activitatea bancara
9.Managementul lichiditatii bancare
10.Politica monetara si de credit a BNR si rolul acesteia in stabilizarea economica
11.Impactul implementarii acordului Basel II asupra sectorului bancar din Romania
12.Creditarea investitiilor la bancaX
1.Strategii de produs și de preț pentru produsele și serviciile bancare din România
2.Comportamentul consumatorului de srvicii bancare pe timp de criză și fundamentarea strategiei de marketing bancar

3.Strategii de marketing bancar pentru mediul rural
4.Mixul de comunicare in cadrul strategiilor bancare, în contextul crizei financiare
1.Perfectionarea modului de calcul al primelor de asigurare, pe exemplul…
2.Posibilitati de imbunatatire a asigurarilor de raspundere civila, pe exemplul…
3.Managementul riscului in asigurari, pe exemplul…
4.Reasigurarea contractelor de asigurari pe exemplul…
Conf. Tanasescu 5.Reorganizarea departementelor in societatile de asigurari, pe exemplul…
6.Perfectionarea asigurarilor agricole din Romania, pe exemplul…
Paul
7.Analiza pietei asigurarilor din Europa, pe exemplul asigurarilor…
8.Riscul in asigurarile de viata.
9.Reforma sanitara din Romania
10.Posibilitati de ameliorare a protectiei sociale din Romania
11.Protectia financiara a mamei si a copilului in Romania
1.Analiza pietei asigurarilor din ROMANIA
2.Obligatoriu versus facultativ in industria asigurarilor
3.Alternative de protectie impotriva riscurilor de tip catastrofa
4.Asigurari impotriva dezastrelor
5.Supravegherea pietei asigurarilor
Conf. Alexandru 6.Globalizare si internationalizare in asigurari
7.Asigurarea de raspundere civila
Felicia
8.Asigurarea creditelor
9.Asigurari de viata - realizari si perspective
10.Concurenta pe piata asigurarilor
11.Achizitii si fuziuni pe piata asigurarilor

Felicia

Conf.Costica
Ionela

12.Responsabilitatea sociala a societatilor de asigurari
1. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
2. Impactul politicii monetare asupra sistemului bancar
3. Manevrarea ratei dobanzii de politica monetara si impactul asupra echilibrului extern
4. Tintirea inflatiei si eficienta politicii monetare in conditii de criza
5. Crizele financiare si implicatiile asupra politicii monetare

