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ASE Bucureşti organizează în parteneriat cu grupul Allianz un curs postuniversitar de scurtă
durată (30 ore) intitulat "RAPORTĂRI ŞI MODELĂRI ACTUARIALE".
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.
Grupul ţintă al acestui curs îl reprezintă persoanele care au absolvit studii universitare – profil
matematică sau financiar, care sunt interesate de dezvoltarea unor cunoştinte tehnice şi aspecte
practice specifice domeniului asigurărilor, în special actuariatul şi managementul riscului.
Tematica acest curs permite cursanţilor să obţină abilitatea de a interpreta raportările financiare
ale companiilor precum şi o înţelegere a principiilor de modelare precum şi aplicarea acestora în
cadrul companiei.
Titularii acestui program sunt:
Prof.univ.dr. Badea Dumitru
Prof.univ.dr. Dumitrescu Dalina
Lect.univ.dr. Mihaela Covrig
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
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posibilitatea de a fi ales pentru internshipuri ulterioare în echipa de actuariat din cadrul
AMOS Bucureşti
un număr de 4 credite ECTS de care poate beneficia participantul.

Decan,
Prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu
............................................
Data completării,

Director de program,
prof.univ.dr. Dumitru Badea

..............................
.......................................
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numele, semnătura şi ştampila decanului

