FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Economie şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
INSTITUŢII FINANCIAR – BANCARE INTERNAŢIONALE
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul III
2.6 Tipul de evaluare V
2.7 Regimul disciplinei
Continuă

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
3.7 Total ore studiu individual

Op

2
28
ore
12
12
12
4
4

44

3.9 Total ore pe semestru

100

3. 10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Economie europeană
4.2 de competenţe



Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 Studenţilor participanţi la prelegeri li se solicită un comportament adecvat mediului
academic.
cursului
5.2. de desfăşurare a
 Studenţilor participanţi la seminarii li se solicită un comportament adecvat mediului
academic.
seminarului/laboratorului
 Lucrările din portofoliul de seminar vor fi predate la termenul stabilit de titular.
Cererile de amânare vor fi acceptate doar pentru motive bine întemeiate.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în instituţiile
internaţionale – C1.1.
Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în instituţiile
internaţionale – C1.2.
Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice
pentru rezolvarea de probleme specifice – C1.3.
Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de
probleme – C1.4.
Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de
proiecte/lucrări – C1.5.
Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor
referitoare la activitatea instituţiilor financiar-bancare internaţionale – C2.1.
Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul instituţiilor internaţionale – C3.1.
Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul instituţiilor internaţionale – C3.2.
Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea analizei activitǎţii instituţiilor
financiar-bancare internaţionale – C3.3.
Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară –
C3.4.
Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare – C3.5.
 Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Să familiarizeze studenţii cu rolul şi modul de funcţionare a instituţiilor
financiar-bancare internaţionale
7.2 Obiectivele specifice
 Să deprindă studenţii cu particularităţile organizării instituţiilor financiarbancare internaţionale;
 Să contribuie la înţelegerea metodelor de evaluare aplicate de
managementul instituţiilor financiar-bancare internaţionale.
8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Conceptul de instituţie financiar – bancară
internaţională
Fondul Monetar Internaţional
Grupul Băncii Mondiale
Banca Reglementelor Internaţionale
Uniunea Economică şi Monetară
Banca Centrală Europeană

prelegere

1 prelegere - 2 ore

prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere

2 prelegeri - 4 ore
2 prelegeri - 4 ore
1 prelegere - 2 ore
2 prelegeri - 4 ore
2 prelegeri - 4 ore

Banca Europeană de Investiţii

prelegere

1 prelegere - 2 ore

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

prelegere

1 prelegere - 2 ore

Bancile Regionale de Dezvoltare

prelegere

2 prelegeri - 4 ore

Bibliografie



ANTON Sorin Gabriel, Instituții financiar – bancare internaționale, Editura C. H. Beck, București, 2013;
BADULESCU Daniel, Globalizarea şi băncile Cu o privire specială Asupra Europei Centrale şi de Est şi
asupra României, Editura Economică, 2007;
 BREZEANU Petre, Mihaela Alina DIMA, Laura Elly NOVAC, Sisteme financiare, Editura Cavallioti, Bucureşti,
2005;
 BURCIU Aurel, SANDU Petru, SANDU Gheorghe, Activitatea bancară internaţională, Editura Economică,
Bucureşti, 1999;
 CAPRARU Bogdan, International banking - teorie si practici, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2011;
 GAFTONIUC Simona, Practici bancare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1995;
 GAFTONIUC Simona, Finanţe internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1997;
 Radu GOLBAN, Grigore SILASI, EUROSISTEMUL – O tensiune arhitecturală a convergenţei, Editura
Economică, 2009
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Globalizarea bancară
Dezbatere pe baza unor
1 seminar - 2 ore
eseuri pregătite de studenţi
Evaluări ale instituţiilor financiar - bancare
Dezbatere pe baza unor
1 seminar - 2 ore
internaţionale
eseuri pregătite de studenţi
Rolul FMI
Dezbatere pe baza unor
2 seminarii - 4 ore
eseuri pregătite de studenţi
Banca Mondială
Dezbatere pe baza unor
2 seminari - 4 ore
eseuri pregătite de studenţi
Banca Reglementelor Internaţionale
Dezbatere pe baza unor
1 seminar - 2 ore
eseuri pregătite de studenţi
Uniunea Monetară Europeană și Banca Centrală
Dezbatere pe baza unor
2 seminarii - 4 ore
Europeană
eseuri pregătite de studenţi
Banca Europeană de Investiţii
Dezbatere pe baza unor
2 seminarii - 4 ore
eseuri pregătite de studenţi
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Dezbatere pe baza unor
2 seminarii - 4 ore
eseuri pregătite de studenţi
Bancile Regionale de Dezvoltare
Dezbatere pe baza unor
1 seminar - 2 ore
eseuri pregătite de studenţi
Bibliografie
www.bis.org – website-ul Băncii Reglementelor Internaţionale
www.bnro.ro – website-ul Băncii Naţionale a României
www.ebrd.org – website-ul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
www.ecb.int – website-ul Băncii Centrale Europene
www.eib.org – website-ul Băncii Europene pentru Investiţii
www.fmi.ro – website-ul Fondului Monetar Internaţional
www.ida.org – website-ul Asociaţiei pentru Dezvoltare Internaţională
www.ifc.org – website-ul Corporaţiei Financiare Internaţionale
www.imf.org - website-ul Fondului Monetar Internaţional
www.worldbank.org – website-ul Băncii Mondiale
www.iadb.org - website-ul Băncii Inter Americane pentru Dezvoltare
www.afdb.org - website-ul Băncii Africane de Dezvoltare
www.adb.org - website-ul Băncii Asiatice de Dezvoltare
www.nib.int – website-ul Băncii Nordice de Investiții

www.bstdb.org – website-ul Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
În elaborarea conţinutului disciplinei şi a metodelor de predare au fost luate în considerare concluziile unor discuţii pe
care titularul disciplinei le-a purtat cu reprezentanţi ai unor instituţii publice, ai mediului de afaceri precum şi cu titularii
unor discipline înrudite.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Înţelegerea terminologiei financiarbancare internaţionale
Capacitatea de înţelegere a rolului
10.4 Curs
şi modului de funcţionare a
instituţiilor financiar-bancare
internaţionale
Capacitatea de analiză a activităţii
10.5
instituţiilor financiar-bancare
Seminar/laborator
internaţionale
10.6 Standard minim de performanţă


10.2 Metode de evaluare
Verificarea se bazează pe două probe
scrise.
Portofoliul de lucrări este luat în
considerare numai dacă este
demonstrată îndeplinirea standardelor
minime de performanţă.
Accesul la verificare este condiţionat de
prezentarea unui portofoliu de lucrări.

Înţelegerea noţiunilor de bază aferente finanţării internaţionale

10.3
Pondere din
nota finală
60%

40%

