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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 de Vest din Timişoara
Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor
Departamentul de Finanţe
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi informatică de gestiune

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Asigurări C1CIG3215
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ.dr. Flavia Barna
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf.univ.dr. Flavia Barna
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Op

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
14 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 / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
47
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

1
14
ore
27
10
5
0
5
0

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

- prezenţa la activităţile de curs este de minim 50%

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

- prezenţa la seminar este de minim 70%
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6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale








Competenţe transversale



Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entităţii/organizaţiei,
precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează operaţiunile
economico-financiare
Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea
entităţii/organizaţiei
Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entităţii/organizaţiei
pentru înregistrarea operaţiunilor economice
Evaluarea procedeelor şi tehnicilor aplicabile înregistrării operaţiunilor economice în
contabilitate
Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare şi înregistrare a operaţiunilor economice în
contabilitate
Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor s pecifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
 Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind asigurările comerciale și a
al disciplinei
elementelor tehnice specifice asigurărilor şi reasigurărilor
7.2 Obiectivele
 Cunoaşterea caracteristicilor produselor şi servicii de asigurare generale
specifice
şi de viaţă şi a tehnicilor de administrare a riscurilor în societăţile de
asigurări
 Înţelegerea avantajelor diversificării poliţelor de asigurare şi a
metodelor de atomizare a riscurilor
 Explicarea şi interpretarea tehnicilor de asigurare specifice asigurărilor
generale şi de viaţă
 Explică teoretic şi practic modul de fundamentare a primelor de
asigurare şi a modalităţilor de încheiere a contractelor de asigurare
 Explică teoretic şi interpretează practic aspecte legate de calculul
primelor de asigurare şi de stabilire a despăgubirii în cazul producerii
riscului asigurat
 Însuşirea teoretică şi practică a metodelor de evaluare a pagubelor
 Utilizează metode matematice de determinare a primelor de asigurare şi
de evaluare a pagubelor
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Analizarea datelor statistice privind piaţa asigurărilor
Analizarea comparativă a poliţelor de asigurare şi a efectelor induse
asupra asiguraţilor persoane fizice şi juridice
Simularea producerii unui risc asigurat şi modalităţile de stabilire a
despăgubirilor cuvenite asiguraţilor
Înţelegerea corectă a conceptelor privind piaţa asigurărilor, a impactului
armonizării reglementărilor legislative, regulamentelor şi instrucţiunilor
actuale privind această piaţă, a Directivelor Uniunii Europene asupra
produselor, intermediarilor şi a serviciilor de asigurări.
Formarea capacităţii de a aplica metodele şi tehnicile de asigurare în
funcţie de condiţiile generale şi speciale ale fiecărui asigurător;
Formarea fundamentelor pentru profesia de consultant sau broker de
asigurări.

8. Conţinut
8.1 Curs

Metode de predare

Elemente definitorii privind asigurările comerciale

Dezbatere

Asigurarea clădirilor, construcţiilor, echipamentelor şi a
altor bunuri

Dezbatere

Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice

Dezbatere

Asigurarea autovehiculelor

Dezbatere

Asigurarea de răspundere civilă

Dezbatere

Asigurările de accidente

Dezbatere

Asigurările de viaţă

Dezbatere

Observaţii

Bibliografie

1. Bercea F., Văcărel I., Asigurări şi reasigurări, Editura Marketer  Expert, Bucureşti, 1998
2. Ciumaş C., Economia asigurărilor, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003
3. Ciurel V., Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale în comerţul
internaţional, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
4. Constantinescu D.A, Asigurăr şi reasigurări, Editura Naţionala, Bucureşti, 1998
5. Șeulean Victoria; Flavia Barna, ” Asigurãri și reasigurãri, Timișoara, 2013, Editura Universitãții
de Vest, 400 pag., ISBN 978-973-125-389-3 .
6. Flavia Barna, Șeulean Victoria;, ” Asigurãri și reasigurãri. Aplicații practice, Timișoara, 2013,
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Editura Universitãții de Vest, 200 pag., ISBN 978-973-125-388-6 .
7. ***, Legi şi directive în domeniul asigurărilor
8.2 Seminar / laborator

Elemente definitorii privind asigurările comerciale

Asigurarea clădirilor, construcţiilor, echipamentelor şi a
altor bunuri
Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice
Asigurarea autovehiculelor
Asigurarea de răspundere civilă
Asigurările de accidente
Asigurările de viaţă

Metode de predare
Dezbatere şi activităţi
aplicative

Observaţii

Activităţi aplicative şi studii
de caz

Activităţi aplicative şi
studii de caz
Activităţi aplicative şi
studii de caz
Activităţi aplicative şi
studii de caz
Activităţi aplicative şi
studii de caz
Activităţi aplicative şi
studii de caz

Bibliografie

8. Bercea F., Văcărel I., Asigurări şi reasigurări, Editura Marketer  Expert, Bucureşti, 1998
9. Ciumaş C., Economia asigurărilor, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003
10. Ciurel V., Asigurări şi reasigurări. Abordări teoretice şi practici internaţionale în comerţul
internaţional, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
11. Constantinescu D.A, Asigurăr şi reasigurări, Editura Naţionala, Bucureşti, 1998
12. Șeulean Victoria; Flavia Barna, ” Asigurãri și reasigurãri, Timișoara, 2013, Editura Universitãții
de Vest, 400 pag., ISBN 978-973-125-389-3 .
13. Flavia Barna, Șeulean Victoria;, ” Asigurãri și reasigurãri. Aplicații practice, Timișoara, 2013,
Editura Universitãții de Vest, 200 pag., ISBN 978-973-125-388-6 .
***, Legi şi directive în domeniul asigurărilor

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori repre zentativi din domeniul aferent
programului



Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al disciplinelor similare predate la şcolile economice
reprezentative din lume
Cunoştinţele şi competenţele acumulate în cadrul disciplinei se bucură de recunoaştere la nivelul pieţei
asigurărilor

10. Evaluare
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Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs

Răspunsuri la examen

Examen grilă

60%

10.5 Seminar / laborator

Răspunsuri la seminar
Teste de verificare

Verificare orală
 2 teste pe parcursul semestrului;
 subiecte teoretice şi aplicative;

40%

10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea unei monografii (pe specificul asigurărilor )

Data completării
01.04.2014

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Flavia Barna

Data avizării în catedră/departament
01.04.2014
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Semnătura titularului de
seminar
Conf.univ.dr. Flavia Barna

Semnătura şefului catedrei/departamentului
Conf.univ.dr. Nicoleta Moldovan
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