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
Finanțe
Licenţă
Finanțe și BănciI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Tranzacţii bursiere
2.2 Titularul de disciplină
2.4 Anul de studii II
2.5 Semestrul III

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 aplicaţii
săptămână
3.4 Total ore din planul de 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 aplicaţii
învăţământ
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, proiecte
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore de studiu individual

44

3.9 Total ore pe semestru

100

3.10 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 4.2 de competenţe –
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a aplicaţiilor
(seminar, laborator, proiect etc.)

Sala de curs dotată cu tablă şi videoproiector
Sală de seminar dotată cu tablă şi videoproiector

2
28
ore
14
8
14
2
6

Op

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
C4
Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C6
Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţi ilor private şi publice
CT2
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în
CT3
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei

Cunoaşterea elementelor ce tin de: tranzactii, tipologia tranzactiilor, tipologia ordinelor
bursiere; modalitatile de actionare in ringul bursier. Cunoasterea şi implementarea
deciziilor in procesul de tranzacţionare. Însuşirea metodelor moderne de tranzactionare.

7.2 Obiectivele
specifice

Cursul urmăreşte dezvoltarea la studenţi a unei gândiri analitice şi sintetice, a trăsăturilor
creative, înţelegerea complexă şi sistemică a tranzacţiilor bursiere şi anume: proiectarea şi
perfecţionarea unei situatii tranzactionale; proiectarea şi perfecţionarea unui sistem de
tranzactionare;uzitarea metodelor moderne de adoptare a deciziilor în procesul de
tranzactionare; utilizarea metodelor specifice activităţii de analiza a actului de
tranzactionare.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Cap. 1. Aspecte generale privind sistemul de tranzactionare,
ordinele bursiere si tipurile de tranzactii utilizate pe pietele
internationale de capital;
Cap. 2. Sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori
Bucuresti;

Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare
Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare
Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare
Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare
Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare
Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare
Prelegere ajutată cu
metode vizuale de

1 curs

Cap. 3. Ordinele de bursa;

Cap. 4. Tranzactiile bursiere efectuate la Bursa de Valori
Bucuresti;
Cap. 5. Corectarea erorilor tranzactiilor efectuate in B.V.B.;

Cap. 6. Invalidarea /Inconfirmarea tranzactiilor efectuate in
B.V.B.;
Cap. 7. Tranzactionarea actiunilor;

2 cursuri

1 curs

1 curs

1 curs

1 curs

2 cursuri

prezentare
Cap. 8. Tranzactionarea drepturilor;

Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare

2 cursuri

Cap. 9. Tranzactionarea obligatiunilor;

Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare

2 cursuri

Cap. 10. Tranzactionarea contractelor derivate.

Prelegere ajutată cu
metode vizuale de
prezentare

1 curs

Bibliografie
[1] Anghelache Gabriela – Piata de capital. Caracteristici. Evolutii. Tranzactii, Editura Economica, Bucuresti, 2004;
[2] Anghelache Gabriela, Nan Sanda, Badea Dora, Ioacara Anca – Reglementari actuale pe piata de capital, Editura
Economica, Bucuresti, 2005;
[3] Ghilic Micu Bogdan – Strategii pe piata de capital, Editura Economica, Bucuresti, 2002;
[4] Negrea Bogdan – Evaluarea activelor financiare, Editura Economica, Bucuresti, 2006;
[5] Dumitru Badea – Piata de capital si restructurarea economica, Editura Economica, Bucuresti, 2000;
[6] Stoica Ovidiu – Mecanisme si institutii ale pietei de capital, Editura Economica, Bucuresti, 2002;
[7] Nitu Adrian – Burse de marfuri si valori, Editura Economica, Bucuresti, 2002.
Metode de predare
Discuţii şi aplicaţii individuale
supervizate de cadrul
didactic
Discuţii şi aplicaţii individuale
supervizate de cadrul
didactic
Discuţii şi aplicaţii individuale
supervizate de cadrul
didactic
Discuţii şi aplicaţii individuale
supervizate de cadrul
didactic
Discuţii şi aplicaţii individuale
supervizate de cadrul
didactic

Observaţii
2 seminarii

6. Tranzactionarea obligatiunilor pe piata de tip „order driven”;

Discuţii şi aplicaţii individuale
supervizate de cadrul
didactic

2 seminarii

7. Tranzactionarea obligatiunilor pe piata de tip „order driven”

Discuţii şi aplicaţii individuale
supervizate de cadrul
didactic

2 seminarii

8. 2 Seminar/laborator
1. Tranzactii specifice pietelor de tip american;

2. Tranzactii specifice pietelor de tip european;

3. Afisarea si executarea ordinelor bursiere la Bursa de Valori
Bucuresti;
4. Metode de tranzactionare si stari ale unei piete de ordine.
Tipuri de tranzactii la B.V.B.;
5. Tranzactionarea actiunilor pe piata Regular, Odd Lot, Deal,
Buy In, Sell Out;

2 seminarii

2 seminarii

2 seminarii

2 seminarii

Bibliografie

[1] Anghelache Gabriela – Piata de capital. Caracteristici. Evolutii. Tranzactii, Editura Economica, Bucuresti, 2004;

[2] Anghelache Gabriela, Nan Sanda, Badea Dora, Ioacara Anca – Reglementari actuale pe piata de capital, Editura
Economica, Bucuresti, 2005;
[3] Ghilic Micu Bogdan – Strategii pe piata de capital, Editura Economica, Bucuresti, 2002;
[4] Negrea Bogdan – Evaluarea activelor financiare, Editura Economica, Bucuresti, 2006;
[5] Dumitru Badea – Piata de capital si restructurarea economica, Editura Economica, Bucuresti, 2000;
[6] Stoica Ovidiu – Mecanisme si institutii ale pietei de capital, Editura Economica, Bucuresti, 2002;
[7] Nitu Adrian – Burse de marfuri si valori, Editura Economica, Bucuresti, 2002.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
10.1 Tip
10.2 Criterii
activitate

de evaluare

Curs

Rezolvarea fiecăruia
dintre cele trei subiecte
de pe biletul de examen.

10.3 Metode de evaluare

10.4 Pondere
din nota finală

Verificare pe parcurs – condiţie eliminatorie
După ce s-a parcurs o parte din materie se dă o
lucrare de verificare. Lucrarea este condiţie
eliminatorie pentru prezentarea la examen. Dacă
studentul obţine o notă mai mare sau egală cu 8.00,
va fi degrevat de o parte din materia de examen iar
nota obţinută va fi alocată subiectului de pe biletul de
examen care corespunde materiei evaluate.

70%

*examen oral
Biletul de examen conţine trei subiecte şi pentru
trecerea examenului este obligatoriu ca studentul sa
rezolve fiecare dintre subiecte cel puţin pentru nota 5.

Aplicaţii
(seminar,
laborator,
proiect
etc.)

Efectuarea tuturor
proiectelor din fişa
disciplinei, participarea
activă la seminarii,
prezentarea proiectului
de afaceri realizat pe
parcursul semestrului.

Nota finală la examen se calculează ţinând cont de
ponderea răspunsurilor la examen şi a notei de la
seminar.
La sfârşitul seminarului studenţii primesc o notă. Nota
finală reprezintă media între media notelor obţinute la
proiectele realizate şi nota obţinută la seminar.

10.5 Standard minim de performanţă
Obtinerea notei minime 5 la lucrarile aplicative si la examinarea finala.

30%

