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ASE Bucureşti organizează în parteneriat cu grupul Allianz un curs postuniversitar de scurtă
durată (20 ore) intitulat "ASPECTE PRACTICE IN ACTUARIAT".
Grupul Allianz este lider in domeniul asigurarilor şi, totodată, unul dintre cei mai mari furnizori
de servicii financiare din lume, cu o prezenţă în peste 70 de ţări ale lumii. Incepând cu acest an
Allianz îşi propune, prin sucursala Allianz Managed Operations & Services (AMOS) din
Bucureşti, să se adreseze entităţilor din cadrul grupului oferind acestora servicii din sfera
domeniului actuariat.
Cursul se adresează persoanelor care au diplomă de licenţă şi sunt interesate de dezvoltarea unor
cunoştinte tehnice şi aspecte practice specifice domeniului asigurărilor, în special actuariatul şi
managementul riscului. Tematica acest curs acoperă aspecte legate de piaţa asigurărilor
(elemente care influenţează piaţa asigurărilor, produse de asigurare şi riscuri asociate) precum şi
elemente de evaluare a proiectelor financiare.
Pe lângă corpul profesoral din cadrul ASE Bucureşti, cursul beneficiază şi de prezenţa unor
invitaţi din cadrul grupului Allianz, specialişti în domeniul actuariatului.
Beneficiile principale ale participării la acest program sunt:
obţinerea unui certificat de atestare a competenţelor profesionale recunoscut de Autoritatea
Naţională de Calificare (ANC)
obţinerea unor cunoştinte specializate din partea unor experţi în domeniu din grupul
Allianz
posibilitatea de a fi ales pentru internshipuri ulterioare în echipa de actuariat din cadrul
AMOS Bucureşti
un număr redus de ore care va aduce un aport important de expertiză
un număr de 3 credite ECTS de care poate beneficia participantul.
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Mai multe detalii privind acest curs puteti obtine de la:
lauranovac@fin.ase.ro
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