Master of Applied Finance
Misiune: Formarea de specialişti, cu pregatire superioară, care să deţină abilităţile
practice necesare implicării în luarea deciziilor financiare atât pe piaţa financiară, cât şi
la nivel de corporaţie.

Obiectivele programului:
-

formarea abilităţilor şi competenţelor necesare pentru gestionarea financiară a
afacerilor, gestiunea activelor financiare, a riscurilor financiar-bancare;
structurarea deprinderilor pentru analiza variabilelor micro şi macroeconomice, a
pieţelor financiare;
acumularea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în finanţe;
asigurarea unui avantaj competitiv masteranzilor prin desfăşurarea programului în
limba engleză.

Motivaţie: Astăzi, un economist cu șansele cele mai mari de a accede o poziție într-o
companie trebuie să aibă cunoștințe despre instrumente, operațiuni, instituții, metode
de management financiar, al măsurării performantei, al controllingului performantei,
administrarea riscului, al înțelegerii modelului de business, al constrângerilor date de
capacitatea de finanțare a proiectelor de creștere, de înțelegere a interesului pentru
creșterea satisfacției clienților prin oferirea de produse cu valoarea adăugată.
Masterul MFA este structurat pe mai multe linii mari de interes pentru pregătirea pe care
angajatorii (atât cei locali, cât şi cei internaţionali) o găsesc, acum dar şi in viitor,
relevantă:
-

Instrumente si operațiuni ale pieței financiare
Funcționarea corporațiilor, modul cum performanta acesteia este evaluată de
către toți deținătorii de interese: acționari, creditori, investitori, autorități, etc
Înțelegerea piețelor financiare, a modului in care evaluează si pun preț pe
operațiunile si activele unei corporații.
Înțelegerea modului in care investitorii instituționali si cei individuali atașează
interes investițional unei firme, apoi își construiesc eventual un portofoliu
investițional care include instrumentele financiare emise de firmă

Plan de învăţământ
Anul 1 sem 1
Nr.

Denumirea disciplinei

Denumirea disciplinei (en)

1 Economie financiară şi monetară

Finance and Monetary Economics

2 Pieţe financiare

Financial Markets

3 Metode cantitative în finanţe

Quantitative Methods in Finance

4 Evaluarea companiilor şi investiţiilor. Risc şi
rentabilitate

Bussines and Investment Valuation. Risk and
Return

Anul 1 sem 2
Nr.

Denumirea disciplinei

1 Finanţele corporaţiei şi management financiar
2 Controlling şi raportare financiară. Măsurarea
performanţei
3 Fuziuni, achiziţii şi restructurări
4 Banking
Anul 2 sem 1
Nr.

Denumirea disciplinei

Denumirea disciplinei (en)
Corporate Finance and Financial
Management
Financial Controlling and Reporting.
Performance measurement
Mergers, acquisitions and Corporate
Restructuring
Banking

Denumirea disciplinei (en)

1 Managementul portofoliului: asigurări, piaţa
de capital, pensii private

Institutional Portfolios. Investments,
Insurance and Pensions

2 Managementul portofoliului: finanţe
comportamentale şi administrarea averii
individuale

Individual Portfolios. Wealth Planning and
Behavioral Finance

3 Guvernanţă corporativă. Etică şi standarde
profesionale

Organizational Behavior and Governance.
Ethics and Professsional Standards

4 Leadership

Leadership and Strategy. Politics and
Economics

Anul 2 sem 2
Nr.

Denumirea disciplinei

Denumirea disciplinei (en)

1 Seminar ştiinţific

Scientific Seminar

2 Practică de specialitate

Applied Internship

