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Titlul lucrării de disertație

1.Indici bursieri versus produse structurate.
2.Efectele ofertelor publice initiale asupra emitentilor si pitelor reglementate
3.Diversificarea portofoliului prin investitia ETF(Exchange-Tradet Fund)
Prof. Anghelache 4.Instrumente financiare derivate, ca modalitate de acoperire a riscului de portofoliu
5.Intermedierea instrumentelor financiare
Gabriela
6.Risc si performanta pe piata de capital
7.Adecvarea capitalului intermediarilor pe piata de capital
8.Platformele alternative de tranzactionare si impactul acestora asupra lichiditatii
1.Ajutorul de stat acordat bancilor in contextul crizei si impactul asupra datoriei publice;
2.Masurarea efectelor de sinergie ale fuziunilor si achizitiilor bancare;
3. Uniunea Bancara Europeana si efecte asupra reglementarii si supravegherii bancare pan europene;
4. Oportunitatea si eficienta unei scheme pan europeane de garantare a depozitelor;
5. Evolutii ale bilantului bancilor in contextul actualei crizei financiare ;
6.Rolul BCE in cadrul mecanismului unic de supraveghere bancara europeana;
7.Canale de transmisie a politicii monetare neconventionale practicate de ECB;
8.Efecte antrenate de politicile monetare de tip quantitative si qualitative easing;
Prof Barbu
9.Rolul bad bank si bridge bank in contextul crizei ;costuri si performante .
Teodora
10. Bancile straine si impactul asupra performantelor si lichiditatii sistemelor bancare autohtone;
11.Independenta bancilor centrale in contextul crizei;
12. Bancile etice in cadrul sistemului bancar european ca alternativa la activitatea bancara traditionala;
13. Eficienta,profitabilitate si si concurenta bancara in sistemul bancar romanesc(sau al tarii X);
14. Sistemul shadow banking ;abordare comparativa Europa-SUA;structura,performante si riscuri;
15. Evolutii ale sistemului de supraveghere si reglementare bancara europeana si efecte asupra stabilitatii financiare;

Prof.Danila
Nicolae

Prof. Dardac

1.Particularitati ale politicii monetare in economiile emergente
2.Bancile centrale, politica monetara si stabilitatea financiara
3.Stabilitatea monetara si stabilitatea financiara-convergenta lor
4.Bancile centrale si ploitica prudentiala
5.Criza, stabilitatea financiara si riscul sistemic
6.Instrumente de analiza a stabilitatii financiare si riscului sistemic
1.Supravegherea prudenţială şi rolul acesteia în prevenirea şi gestionarea riscului sistemic.
2.Impactul crizei actuale asupra cadrului de reglementare şi supraveghere bancară la nivel european.
3.Evaluări privind contaminarea bancară europeană. O analiză empirică.
4.Sisteme de garantare a depozitelor bancare în Uniunea Europeană. Abordări comparative.

5.Mecanisme de transmisie a politicii monetare.
6.Impactul politicii monetare asupra sistemului bancar din România.
7.Optimizarea utilizării ratei dobânzii ca indicator de politică monetară.
8.Sisteme de avertizare timpurie a crizelor sistemice.
Prof. Dardac 9.Ratingul, instrument de consolidare a supravegherii prudenţiale.
10.Testele de rezistenţă bancară, instrument de evaluare a vulnerabilităţilor endemice.
Nicolae
11.Evaluări privind riscul de contaminare inter-bancară. Cazul României.
12.Sistemul de rating utilizat de BNR şi posibilitatea de eficientizare.
13.Modele interne de rating bancar.
14.Modele de scoring pentru cuantificarea probabilităţii de nerambursare.
15.Evaluarea probabilităţii de deteriorare a calităţii portofoliului de credite.
16.Gestionarea riscului operaţional. Abordări conceptuale şi studii empirice.
17.Evaluarea riscului de lichiditate la nivelul sistemului bancar din România.
18.Evaluarea riscului de piaţă în contextul crizei financiare actuale.
1. Analiza factorilor determinanți ai performanţelor financiare ale companiilor
2.Impactul politicii de dividend asupra structurii de finanţare a companiilor
3.Finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul de afaceri european
4.Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul companiilor
5.Structura financiară și performanțele întreprinderii sub impactul fiscalității
Prof. Vintila
6.Analiza şi previziunea fluxurilor financiare la nivelul companiilor
Georgeta
7.Studiu privind corelația guvernanță corporativă-performanță financiară
8.Optimizarea structurii de finanţare pe termen lung a întreprinderii
9.Analiza factorilor determinanți ai valorii întreprinderii
10.Deciziile de alocare a capitalurilor şi impactul asupra cash-flow-urilor companiei
11.Analiza corelației privind politica de dividend-guvernanța corporativă
1.Mixul de marketing pe piața bancară din România , în contextul crizei financiare
Lect. Nitescu Dan 2.Strategii moderne de distribuire a produselor și serviciilor bancare
3.Marketing bancar în domeniul finanțării proiectelor imobiliare , abordare ante și post criză

