Management financiar şi investiţii – DAFI
Înfiinţat în octombrie 2000, Programul de masterat de Management financiar şi investiţii – DAFI
(Diplomă Academică în Finanţe) răspunde nevoii evidente de analişti financiari, superior
calificaţi pentru management şi consultanţă în corporaţii şi pe piaţa financiară. Acest masterat
completează oferta Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, alături de DoFIN,
MsBank, BANCAS, masteratele de aprofundare, pentru formarea unor specialişti cu abilitaţi
academice şi profesionale adecvate cerinţelor pieţei profesional-ştiinţifice.
Programul DAFI se adresează tuturor persoanelor implicate în activitatea de management a
firmelor, în primul rând celor ce doresc aprofundarea temeinică a problematicii managementului
financiar corporativ, al accesului firmelor pe pieţele financiare (monetară şi de capital), interne şi
internaţionale, al gestiunii portofoliului de valori mobiliare, al consultanţei fiscale, etc.
Misiunea programului de master DAFI se încadrează în coordonatele misiunii generale a
A.S.E., de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi
învăţământ bazat pe excelenţă, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi
didactice primează. Programul de master “Management financiar şi investiţii” DAFI are ca
misiune formarea de specialişti de înaltă calificare prin asigurarea pregătirii aprofundate în
domeniul finanţelor în domeniile: raportare financiară, analiză şi planificare financiară,
măsurarea performanţei întreprinderii şi a investiţiilor directe ale acesteia, evaluarea
proprietăţilor imobiliare, evaluarea activelor financiare primare şi derivate, managementul
financiar al companiilor multinaţionale, măsurarea performanţei gestiunii de portofoliu,
optimizarea politicilor financiare şi fiscale, business intelligence. Metodele de predare sunt
centrate pe abordările practice, studii de caz şi cercetarea ştiinţifică în domeniul managementului
financiar şi al investiţiilor.
Programul DAFI are acreditarea ARACIS. El se desfăşoară pe 4 semestre cu module de predare
şi seminarizare interactivă, cu studii de caz şi simulări de situaţii reale. Ultimul semestru este
rezervat practicii de documentare, seminarilor de cercetare, elaborării şi susţinerii publice a
proiectelor economice si a dizertaţiei. Pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în engleza
de afaceri, disciplinele formatoare în administrarea afacerilor sunt predate în engleză.
Conducerea cursului pune accent îndeosebi pe pregătirea practică de înaltă calificare; de aceea,
pe lângă prestigioase cadre didactice din ASE cu experienţă confirmată în instruirea de tip
masterat, avem susţinerea profesională a specialiştilor experimentaţi de la BVB, ANEVAR, CFA
România, CECCAR etc .

