
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

MANAGEMENTUL PORTOFOLULUI DE ACTVE  FINANCIARE 
anul universitar 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Economie şi Finanţe 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Finanţe şi Bănci/ economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul portofolului de actve  financiare 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar   

2.4 
Anul de 
studii 

III 
2.
5 

Semestr
ul 

II 
2.
6 

Tipul de 
evaluare 

V 2.7 
Regimul 
disciplinei 

Opţională 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 
3.4 Total ore din planul de înv. 48 3.5 din care curs 24 3.6 S  24 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 31 
Tutoriat  
Examinări 3 
Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 77     
3.8 Total ore pe semestru 125     
3.9 Număr de credite 5     

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunostinte de Piete de capital 
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Este recomandabilă participarea activă a studenţilor la curs, solicitarea de către 
aceştia a unor explicaţii suplimentare, problematizarea unor concepte, etc.; 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
dotarea sălii de seminar cu  tablă, fiecare student foloseşte un minicalculator pentru 
rezolvarea aplicaţiilor 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor economice, a metodelor şi instrumentelor de calcul economic 
C.2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii economice 
C.3. Realizarea unei lucrări de natură economică în cadrul unei entităţi publice şi /sau private 

C
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, 
eficientă şi responsabilă 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare 
şi muncă eficientă în cadrul echipei 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor si tehnicilor de învăţare 
pentru propria dezvoltare 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina urmăreşte acumularea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare 
administrării portofoliilor de active financiare. 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 



 

1. Însuşirea fundamentelor teoretice privind portofoliul de active financiare. 
2. Cunoaşterea instrumentelor corespunzătoare realizării unui management eficient al  
portofoliului de valori mobiliare. 
3. Cunoaşterea modelelor şi metodelor de selecţie şi optimizarea a unui portofoliu. 
 
B. Obiective procedurale 
1.Identificarea unor situaţii concrete  de aplicare a teoriilor şi  principiilor specifice disciplinei; 
2. Utilizarea unor  metode de evaluare a instrumentelor financiare şi de selecţie în cadrul 
portofoliului. 
3. Utilizarea  tehnicilor de analiză a rentabilităţii şi a riscului, a metodelor de gestiune a 
riscurilor. 
4. Operarea cu modelele de optimizare a gestiunii portofoliului de active financiare. 
 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de deontologie profesională , fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite; 
2. Simularea lucrului în echipă, a iniţiativei şi promovării unor idei de proiect pe temele de 
interes; 
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională. 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. ore Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1. 

Elemente introductive în gestiunea  portofoliilor   
 

4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

2. 

 
Modelul de piaţă al rentabilităţii şi riscului 
valorilor mobiliare 
 

2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

3. 

Modelul Markowitz  de selecţie a portofoliului 6 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

4. Test de evaluare pe parcurs   2  Lucrare scrisă 

5. 

Modelul diagonal de selecţie a portofoliilor 2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

6. 

Selecţia portofoliilor formate din active riscante 
şi active fără risc 

2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

7. 

Modelul CAPM şi modelul teoriei de arbitraj 4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

8. Test final de evaluare  2  Lucrare scrisă 
Bibliografie 

1. Anghelache Gabriela - Piaţa de capital în context european, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 
2. Apostol Luiza   Pieţe financiare, Editura Sitech, 2010 
3. Barna Flavia , „Gestiunea portofoliului de instrumente financiare”, Editura Mirton, Timişoara, 2008  
4. Dragotă Victor (coordonator) -  Gestiunea portofoliului de valori mobiliare. Ediţia a doua -Editura Economică, 

Bucureşti, 2009 
5. Stancu Ion -Finanţe: Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi 

gestiunea financiară a întreprinderii  Ediţia a-IV-a, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore Metode de predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1. 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor 
disciplinei, a competenţelor vizate, distribuirea 

2 
dialogul  În cadrul acestei 

şedinţe se stabilesc 



 

temelor si a referatelor obligaţiile de seminar 
ale studenţilor şi se 
precizează criteriile ce 
vor fi utilizate în 
evaluarea rezultelor 
învăţării 

2. 
Elemente introductive în gestiunea  portofoliilor   
 

6 aplicaţii practice  

3. 

 
Modelul de piaţă al rentabilităţii şi riscului 
valorilor mobiliare 
 

2 discuţii 
dezbateri 
aplicaţii practice 

 

4. 
Modelul Markowitz  de selecţie a portofoliului 4 dezbaterea 

aplicaţii practice 
 

5. Modelul diagonal de selecţie a portofoliilor 2 aplicaţii practice  

6. 
Selecţia portofoliilor formate din active riscante 
şi active fără risc 

2 aplicaţii practice  

7. Modelul CAPM şi modelul teoriei de arbitraj 4 aplicaţii practice  

8. 
Pr Prezentarea temelor, încheierea situaţiei la 

seminar  
2 dialogul   

Bibliografie: 
1. Apostol Luiza  - Pieţe de capital şi gestiunea portofoliului de valori mobiliare – aplicaţii practice-, Editura Paralela 

45, Piteşti, 2007 
2. Barna Flavia, Mura O. „Gestiunea portofoliului. Caiet de studiu şi evaluare”, Editura Mirton, Timişoara, 2009  
3. Dragotă Victor (coordonator) -  Gestiunea portofoliului de valori mobiliare. Ediţia a doua -Editura Economică, 

Bucureşti, 2009 
4. Stancu Ion - Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi gestiunea 

financiară a întreprinderii Ediţia a-IV-a, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă aşteptărilor mediului 
de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză.   
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de competenţele 
profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

- Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 
-     Evaluare finală. 

 
40% 

 
10% 

10.5 Seminar /  
Tema de casă 

-participarea activă la seminar, -
rezolvarea studiilor de caz;  
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă.  
 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
-Prezentarea orală a temei de 
casă; 
-Chestionare orală. 

30% 
 

20% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

50% din punctajul total alocat activităţii de pe parcursul semestrului 
Nota 5 la evaluarea finală.  

 
 
        
 


