..

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR.

.
DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ȘI AUDIT

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
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 de Administrare a Afacerilor
Departamentul de Finanţe
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi informatică de gestiune

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Pieţe de capital C1CIG3111
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ.dr. Flavia Barna
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect.univ.Ovidiu Mura
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul
I 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
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
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 / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

1
14
ore
13
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%

6. Competenţele specifice acumulate
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Definirea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea entității/
organizației, precum și a factorilor economici, sociali și legislativi care influențează
operațiunilor economico financiare
Explicarea conceptelor, procedeelor și metodelor folosite în contabilitatea
entității/organizației
Aplicarea conceptelor, procedeelor și metodelor, folosite în contabilitatea
entității/organizației pentru înregistrarea operațiunilor economice

Nu este cazul

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ȘI AUDIT

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor s pecifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Cunoaşterea
conceptelor
fundamentale
privind
instrumentele, instituţiile şi mecanismele de tranzacţionare
specifice pieţelor de capital, a principiilor de funcţionare a
organismelor de plasament colectiv şi a randamentului
investiţiilor
administrate,
precum
și
însuşirea
caracteristicilor instrumentelor financiare şi a modalităţilor
de evaluare a acestora;
7.2 Obiectivele specifice
 Explicarea şi interpretarea impactului diversificării
instrumentelor financiare asupra deciziei şi strategiei
investiţionale
 Explică teoretic şi practic modul de utilizare a
instrumentelor financiare de către participanţii pe piaţa de
capital în calitate de solicitatori sau ofertanţi de capital,
precum şi efectele utilizării acestora
 Explică teoretic şi interpretează practic aspecte legate de
tipologia şi caracteristicile investitorilor instituţionali şi
individuali, de atitudinea acestora faţă de risc care
influenţează rentabilitatea portofoliilor selectate.
 Utilizează metode de evaluare a instrumentelor financiare
 Analiza comparativă a modalităţilor de recompensare
specifice obligaţiunilor şi acţiunilor şi a efectelor induse
asupra emitenţilor şi investitorilor
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Simularea operaţiunilor şi a tranzacţiilor bursiere specifice
pieţei spot şi pieţei instrumentelor derivate
Înţelegerea corectă a conceptelor privind piaţa de capital, a
impactului
armonizării
reglementărilor
legislative,
regulamentelor şi instrucţiunilor actuale privind piaţa de
capital, a Directivelor
Uniunii Europene asupra
instrumentelor, intermediarilor financiari şi a pieţelor
reglementate.
Prezentarea şi analiza inovaţiilor financiare şi a efectelor
acestora asupra emitenţilor şi investitorilor
Formarea fundamentelor pentru profesia de consultant de
investiţii, broker sau trader.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Elemente definitorii ale pieţei de capital. Structura şi
funcţiile pieţei de capital
Participanţi pe piaţa de capital

Dezbatere
Dezbatere

Organisme de plasament colectiv

Dezbatere

Piaţa obligaţiunilor

Dezbatere

Piaţa acţiunilor

Dezbatere

Piaţa bursieră

Dezbatere

Ordinele bursiere şi mecanismul de formare a
preţului de tranzacţionare
Indicii bursieri

Observaţii

Dezbatere
Dezbatere

Tranzacţii bursiere

Dezbatere

Derivate financiare

Dezbatere

Bibliografie

1. Barna F., Gestiunea portofoliului de instrumente financiare”, Editura Mirton, Timişoara, 2008
2. Barna F., Mura O. „Gestiunea portofoliului. Caiet de studiu şi evaluare”, Editura Mirton,
Timişoara, 2009
3. Brown R.F., Investment Analysis and Portofolio Management, Harcourt College Publishers, 2000
4. Stancu I., Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, Bucureşti, 2002
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5. Todea A., Managementul investiţiilor pe piaţa de capital, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj
Napoca, 2003
8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Piaţa de capital - structura şi funcţiile pieţei de
capital
Analiza subiecţilor pieţei de capital

Dezbatere şi discuţii

Analiza organismelor de plasament colectiv

Dezbatere şi discuţii

Piaţa obligaţiunilor

Activităţi aplicative

Piaţa acţiunilor

Activităţi aplicative

Piaţa bursieră
Tranzacţii bursiere

Observaţii

Dezbatere şi discuţii

Studii de caz
Activităţi aplicative

Bibliografie

1. Barna F., Gestiunea portofoliului de instrumente financiare”, Editura Mirton, Timişoara, 2008
2. Barna F., Mura O. „Gestiunea portofoliului. Caiet de studiu şi evaluare”, Editura Mirton,
Timişoara, 2009
3. Brown R.F., Investment Analysis and Portofolio Management, Harcourt College Publishers, 2000
4. Stancu I., Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, Editura Economică, Bucureşti, 2002
5. Todea A., Managementul investiţiilor pe piaţa de capital, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj
Napoca, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor 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 întregului
sistem financiar

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar /
laborator
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10.1 Criterii de
evaluare
Răspunsuri la examen
Răspunsuri la
seminar
Teste de verificare

10.2 Metode de evaluare
Examen grilă
Verificare orală

10.3 Pondere din nota
finală
60%
40%



2 teste pe parcursul
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semestrului;
subiecte teoretice şi
aplicative;

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

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
Lect.univ.dr. Mura Ovidiu

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