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1. Acoperirea riscului de creditare in activitatea de creditare a IMM-urilor.
2. Strategii de gestionare a riscurilor bancare în condiţiile crizelor financiare.
3. Creditul bancar – evaluarea riscului şi garantarea împrumuturilor.
4. Analiza performanţelor bancare – studiu comparativ.
5. Analiză privind instrumentele de plată şi de credit în practica economică.
6. Importanţa şi evoluţia creditului de retail în contextul european.
7. Piaţa creditelor ipotecare: evoluţii şi crize.
8. Evoluţia economiilor băneşti ale populaţiei fructificate prin sistemul bancar românesc.
9. Bursa ca sursă alternativă de finanţare a societatilor comerciale
10. Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei.
11. Rentabiliatea resurselor şi plasamentelor la nivelul unităţilor bancare.
12. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor bancare.
13. Rentabilitatea resurselor și plasamentelor la nivelul unităților bancare
14. Riscurile În activitatea e retail banking şi gestionarea lor
15. Riscurile În procesul creditării şi gestionarea lor de către banca..........
16. Implicaţiile Basel III asupra gestionării riscurilor bancare
17. Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii financiare
18. Metode şi tehnici de gestionare a riscurilor bancare
19. Analiza activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit si pierdere
20. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora la banca.....
21. Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la banca.......
22. Gestiunea eficientă a operaţiunilor active la banca.........
23. Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare
24. Managementul riscurilor asociate relaţiilor interbancare
25. Riscurile în procesul creditării. Căi de prevenire şi acoperire a acestora
26. Analiza profitabilităţii la banca.........
27. Managementul riscului de credit la banca..........
28. Elemente diminuatoare a riscului de credit - garanţiile
29. Analiza riscurilor şi prudenţa bancară la banca... . . . . . ..
30. Tipologia operaţiunilor bancare şi influenţa lor asupra profitabilităţii bancare la banca.........

31. Analiza fundamentală pe piaţa acţiunilor.
32. Analiza fundamentală pentru selecţia de portofoliu pe piaţa bursieră BVB.
33. Burse de valori. Indicatori bursieri.
34. Rolul bursei de valori în economia reală. Experienţa BVB în emisiunea de acţiuni.
35. Emisiunea de acţiuni. Acţiunile internaţionale.
36. Bursa de Valori Bucureşti. Analiza indicatorilor de lichiditate și financiari pentru 5 titluri cotate.

