TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE LA SPECIALIZAREA
MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR ŞI ÎN ASIGURĂRI
Anul universitar 2016-2017

Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU - emiliaungureanu@yahoo.com
Disciplina: Politici sociale şi sisteme de pensii (4 studenţi)
1. Modelul social european
2. Studiu privind sistemul public de pensii
3. Studiu privind sistemul privat de pensii
4. Studiu privind protecţia socială în România
5. Teme propuse de studenţi
Prof. univ. dr. Luigi POPESCU – luigi.popescu@upit.ro
Disciplina: Diagnosticul financiar al companiei
1. Diagnosticul firmelor si importanţa lui
2. Diagnosticul firmelor fezabile
3. Diagnosticul firmelor aflate în dificulate
Conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU – cristiavr@yahoo.com
Disciplina: Macroeconomie financiară
1. Cauzele crizelor financiare – istorie şi actualitate. Comparaţii internaţionale.
2. Politica fiscală în Uniunea Europeană (studiu de caz: România).
3. Situaţia României în contextul integrării în zona euro.
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN - baldan.cristina@gmail.com
Disciplina: Politici şi strategii concurenţiale în bănci și asigurări
1. Mediul economic concurenţial în sectorul bancar în perioada 2010-2015
2. Tendinţe de concentrare în sectorul asigurărilor auto din România, perioada 2011-2015
3. Analiza strategică a concurenţilor potenţiali ai BRD Groupe Societe Generale/ BCR
Conf. univ. dr. Emilia CLIPICI - emilia_clipici@yahoo.com
Disciplina: Asigurarea creditelor şi plasamentelor financiare
1. Asigurarea creditelor bancare
2. Piaţa asigurărilor de riscuri financiare
3. Temă propusă de masteranzi
Conf. univ. dr. Daniela PÎRVU – ddanapirvu@yahoo.com
Disciplina: Finanţe transnaţionale
1. Surse de finantare a companiilor transnaţionale
2. Rolul companiilor transnationale in procesul de globalizare economica
3. Evaluarea şi analiza riscului financiar in cazul companiilor transnationale
4. Aprecieri privind evolutia companiilor transnationale prin prisma fenomenului de
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concentrare a capitalului
Conf. univ. dr. Magdalena RĂDULESCU - youmagdar@yahoo.com
Disciplina: Plăţi şi decontări interbancare
1. Instrumente si modalitati de plata pe plan international
2. Sisteme internaţionale de transfer de fonduri
3. Instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor din contractele internaţionale
Lect. univ. dr. Alina HAGIU - alinahagiu.upit@yahoo.com
Disciplina: Performanţă financiară şi guvernanţă corporativă
1. Guvernanţa corporativă în România
2. Nivelul guvernanţei corporative a unei entităţi. Studiu de caz la o societate comercială cotată
la Bursa de Valori Bucureşti
3. Aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă în instituţiile bancare
4. Funcţionarea mecanismelor de guvernanţă corporativă în companiile româneşti listate pe
piaţa de capital din România

15.06.2016

Director departament,
Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC
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