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LICENȚĂ - Specializarea Finanțe și Bănci
Disciplina Buget și Trezorerie publică
1. Bugetul de trezorerie – instrument de previziune pe termen scurt
2. Bugetul asigurărilor sociale de stat, principii și rolul asigurărilor sociale;
3. Bugetul asigurărilor sociale de sănătate, principii și rolul asigurărilor sociale de
sănătate;
4. Bugetul public național – principii bugetare;
5. Procesul bugetar – etapele și competențele instituționale;
6. Particularitățile bugetelor locale;
7. Elaborarea şi analiza bugetelor locale. Studiu de caz
8. Bugetul de Stat al României. Studiu privind veniturile şi cheltuielile.
9. Procesul bugetar și performanță în instituțiile publice
10. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la instituțiile publice
11. Echilibrul financiar pe baza documentelor de sinteză la o instituție publică
12. Elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli la o instituție publică
Disciplina Finante corporative
Strategii de internaționalizare a companiei multinaționale
Fluxul de numerar- instrument de analiză și determinare a valorii intreprinderii
Guvernanța corporativă în instituțiile de credit. Studiu la nivel internațional
Strategii de finanţare a întreprinderilor pe termen mediu şi lung
Strategii de finanţare a întreprinderilor pe termen scurt
Studiul deciziei de investire
Studiul deciziei de finanţare
Leasing-ul – tehnică alternativă de finanţare a investiţiilor-Studiu de caz
Impactul finanţării asupra rezultatului net al întreprinderii
10. Analiza performanţei financiare în compania multinaţională
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Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul disciplinelor
predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii
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Disciplina Finante internationale
1. Ordinul de plată-instrument principal de decontare
2. Acreditivul documentar- rol în plățile internaționale
3. Decontările la vedere și cele la termen
4. Cambia și biletul la ordin
5. Cecul-instrument de plată internațional
6. Cardul-modalitate de plată-prezent și viitor
7. Piața instrumentelor financiare derivate
8. Piața obligațiilor internaționale. Studiu de caz: euroobligațiunile
9. Piața obligațiilor internaționale. Studiu de caz: obligațiunile străine
10. Balanța de plăți externe. Studiu de caz : România
11. Analiza relatiei dintre cursurile valutare si cursurile actiunilor
12. Posibilitati de arbitraj asupra ratelor dobanzilor
13. Tehnici si instrumente de plata.Studiu de caz

