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C A L E N D A R U L  U N IV E R SIT A R

A nu l de 
studii

Activităţi didactice 
şi de evaluare

Stagii de 
practică

Vacanţe

, Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară

I
octombrie -  

ianuarie 
(16 săptămâni)

februarie -  
mai

(16 săptămâni)
-

decembrie - 
ianuarie 

(1 săptămână)

Paşti 
(1 săptămână)

iunie -  
august 

(10 săptămâni)

II
septembrie -  

noiembrie 
(12 săptămâni)

februarie -  
mai

(16 săptămâni)

noiembrie - 
decembrie 

(7 săptămâni)

decembrie - 
ianuarie 

(1 săptămână)

Paşti 
(1 săptămână)

-

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII

Cod Denumirea unităţii de 
curs

Număr de ore
Număr de ore 

pe tipuri de 
activităti

Forma
de

evaluare

Nr.
ECTSTotal

ore
Contact
direct

Studiu
individ

ual
C S

ANUL I de STUDII
SEMESTRUL I

Discipline obligatorii
S.01.0.01.32 Gestiunea riscurilor şi 

performanţelor bancare / 
Management o f  bank risks 
and performances

180 44 136 28 16 E 6

F.01.0.02.52 Econometrie financiară şi 
previziune / Financial 
econometrics and 
forecasting

180 44 136 28 16 E 6

F.01.0 .03.32 Strategii de politică 
monetară / Monetary 
policy Strategies

180 44 136 28 16 E 6

F.01.0 .04.32 Management financiar / 
Financial management

120 28 92 18 10 E 4

S.01.0 .05.31 Gestiunea activităţii de 
creditare / Crediting 
activity management

120 28 92 18 10 E 4

S.01.0.06.32 Gestiunea portofoliului de 
valori mobiliare / 
Securities portfolio 
management

120 28 92 18 10 E 4

Total discipline obligatorii 900 216 684 138 78 6E 30
SEMESTRUL II

Discipline obligatorii
S.02.0 .08.32 Marketing bancar / Bank 

marketing
150 44 106 28 16 E 5

F.02.0 .09.32 Management financiar- 
valutar international/ 
International financial -  
currency management

180 48 132 30 18 E 6

S.02.0.10.32 Reglementare bancară şi 
supraveghere prudenţială/ 
Bank regulation and 
prudential supervision

180 48 106 30 18 E 6

Discipline opţionale
S.02.A. 11.41 Contabilitatea instituţiilor 

financiar dFinancial 
institutions accounting

120 36 84 24 12 E 4



ASEM. Plan de învăţământ. Programul de studii: Administrare bancară. I  2021

S.02.A.11.32 Sisteme bancare comparate 
/Comparative banking 
systems

S.02.A .12.32 Tranzacţii pe piaţa FOREX 
. /FOREX market 
transactions 120 36 84 24 12 E 4

S.02.A.12.21 Epistemologia economică / 
Economic epistemology

S.02.A .13.32 Gestiunea personalului 
bancar / Bank personnel 
management

150 44 106 28 16S.02.A .13.32 Inovaţii pe piaţa financiară 
/Financial market 
innovations

b 5

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 256 644 164 92 6E 30
Total pe anul 1 de studii 1800 472 1328 302 170 12E 60

ANUL II de STUDII
SEMESTRUL III

Discipline obligatorii
S.03.0.15.32 Audit şi controlul intern în 

instituţiile financiare / 
Audit and internai control 
in financial institutions

180 48 132 30 18 E 6

F.03.0 . 16.32 Stabilitate financiară / 
Financial stability

180 48 132 30 18 E 6

S.03.0 . 17.32 Practică de master/ 
Master Internship

300 - 300 - - E
10

Discipline opţionale

S.03.A .18.32
Ingineria financiară în 
bancă / Bank financial 
engineering

S.03.A .18.32

Investiţii publice şi 
partenerat public privat / 
Public investments and 
public private partnership

120 36 84 24 12 E 4

S.03.A .19.32

Guvernanţa corporativă şi 
etica în banc?JCorporate 
governance and bank 
ethics 120 36 84 24 12 E 4

S.03.A.19.32
Instituţii financiare 
nebancar el Non-banking 
financial institutions

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 168 732 108 60 5E 30

SEMESTRUL IV
Discipline obligatorii
S.04.0 .21. 
21/32

Metodologia şi etica 
cercetării în domeniul de 
specializare/
Methodology and research 
ethics in the specialization 
fie ld

120 24 96 16 8 E 4

S.04.0.22.32 Teza de master/ 
Master DegreePaper

780 - 780 - - E 26

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 24 876 16 8 2E 30
Total pe anul II de studii 1800 192 1608 124 68 7E 60
TOTAL GENERAL pe anii de studii 3600 664 2936 426 238 19E 120
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ST A G IIL E  DE PR A C T IC Ă

Stagiile de practică An de 
studii Sem. Durata 

nr. săpt./nr.ore Perioada Număr
ECTS

1. Practică de master II III 7/300
Noiembrie - 
Decembrie

10

FO R M A  DE E V A L U A R E  F IN A L Ă  A  ST U D IIL O R
Nr. crt. Forma de evaluare finală a studiilor Termene de organizare Număr ECTS

1. Susţinerea tezei de maşter Sem. IV, Mai - Iunie 26

U N IT Ă Ţ IL E  D E  C U R S/M O D U L E L E  L A  L IB E R Ă  A L E G E R E
Nr.
crt

Denumirea 
unităţii de 

curs/modulului

Anul Semest
rul

Număr de ore Număr de 
ore pe tipuri 
de activităti

Eval
uări

Nr. ECTS

Total Contact
direct

Studiu
individu

al

C S

1. Limbi moderne 
de afaceri/ 
Foreign 
languages fo r  
business

I I 150 32 118 20 12 E 5
I II 150 32 118 20 12 E 5
II III 150 32 118 20 12 E 5

MODULUL PSIHOPEDAGOGIC
Cod Denumirea activităţii 

didactice continuă
Total ore

Număr de ore 
pe tipuri de 

activităţi

Form 
a de 

evalu 
are

Nr.
ECT

S

Total
ore

Contact
direct

Studiu
individual

curs seminar labor
ator/
pract

ice
ANUL II de STUDII

SEMESTRUL III
F.01.0.01 Pedagogie generală 240 60 180 32 28 - E 8
F.01.0 .02 Teoria şi metodologia 

curriculumului 120 30 90 16 14 - E 4

F.01.0 .03 Psihologia educaţiei 120 30 90 16 14 - E 4
S.01.0 .04 Teoria şi metodologia 

instruirii 120 35 85 15 20 - E 4

S.01.0.05 Teoria şi metodologia 
evaluării 120 35 85 15 20 - E 4

S.01.O.06 Management educaţional 90 30 60 15 15 - E 3
S.01.0 .07 Comunicare educaţională 90 30 60 15 15 - E 3

SEMESTRUL IV
S.02.0 .08 Practica pedagogică 900 - 900 - - 900 E 30

TOTAL 1800 250 1550 124 126 900 8E 60
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M IN IM U L U I C U R R IC U L A R  IN IŢ IA L , DE O R IE N T A R E  C Ă T R E  A L T  D O M E N IU 1
N/o Denumirea disciplinei Total

ore
Inclusiv ore Numărul de ore 

pe tipuri de 
activităti

Forma de 
evaluare

Nr.credite 
de studiu

Contact
direct

Studiu
individual

c S

1. Teoria economică 
(Micro şi 
Macroeconomia)/ 
Economic Theory

300 40 260 26 14 E 10

2. Statistica/ Statistics 150 28 122 18 10 E 5
3. Finanţe/ Finance 150 28 122 18 10 E 5
4. Contabilitate/

Accounting
150 28 122 18 10 E 5

5. Monedă şi bănci / 
Money and Banks

150 28 122 18 10 E 5

6. Total 900 152 748 98 54 5E 30

M A T R IC E A  C O R E L Ă R II F IN A L IT Ă Ţ IL  
C A D R U L  P R O G R A M U L U I CU CEI

OR DE ST U D IU  ŞI C O M P E T E N Ţ E L O R  FO R M A T E  IN  
LE A LE U N IT Ă Ţ IL O R  DE C U R S/M O D U L E L O R

Unitatea de curs
Codul 

unităţii de 
curs

Nr.
ECTS

Finalităţi de studiu (prezentate în Nota explicativă)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Discipline obligatorii

Gestiunea riscurilor şi 
performanţelor bancare /
Management o f  bank risks 
and performances

S.01.0 .01.32
6 V V Vv V V V V V V V V

Econometrie financiară şi 
previziune /  Financial 
econometrics and forecasting

F.01.0.02.52
6 V V V V V V V V V V

Strategii de politică monetară 
/ Monetary policy Strategies

F.01.0.03.32 6
V V V V V V V V V V V

Management financiar / 
Financial management

F.01.0.04.31 4
V V V V V V

Gestiunea activităţii de 
creditare / Crediting activity 
management

S.01.0.05.32
4 V V V V V V V

Gestiunea portofoliului de 
valori mobiliare / Securities 
portfolio management

S.01.0.06.32
4 V V V V V V V V V

Marketing bancar / Bank 
marketing

S.02.0 .08.32 5 V V V V V V V V V V V

Management financiar-valutar 
international/ International 
financial - currency 
management

F.02.0 .09.32
6 V V V V V V V V V V V

Reglementare bancară şi 
supraveghere prudenţială/ 
Bank regulation and 
prudential supervision

S.02.0 . 10.32
6 V V V V V V V V V V

Audit şi controlul intern în 
instituţiile financiare /Audit 
and internai control in 
financial institutions

S.03.0.15.32

6 V V V V V V V V V V V

Stabilitate financiară / F.03.0 . 16.32 6 V V V V V V V V V V V
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Financial stability

Metodologia şi etica cercetării 
în domeniul de specializare/ 
Methodology and research 
ethics in the specialization 
field

S.04.0.21. 
21/32

4 V V V

Discipline opţionale

Contabilitatea instituţiilor 
financiar d  Financial 
institutions accounting

S.02.A.11.41
4 V V V V V V V

Sisteme bancare comparate 
/Comparative banking 
systems

S.02.A.11.32
4 V V V V V V V

Tranzacţii pe piaţa FOREX 
/FOREX market transactions

S.02.A .12.32 4 V V V V V V V V

Epistemologia economică /
Economic epistemology

S.02.A .12.21
4 V V V

Gestiunea personalului bancar 
/ Bank personnel management

S.02.A. 13.32 5 V V V V V V V V

Inovaţii pe piaţa financiară
/Financial market innovations

S.02.A .13.32 5 V V V V V V V V

Ingineria financiară în bancă / 
Bank financial engineering S.03.A.18.32 4

V V V V V V V

Investiţii publice şi partenerat 
public privat /Public 
investments and public  
private partnership

S.03.A .18.32 4
V V V V V V V

Guvemanţa corporativă şi 
etica în banc ̂ Corporate  
governance and bank ethics

S.03.A .19.32 4 V V V V V V V V

Instituţii financiare 
nebancar d Non-banking 
financial institutions

S.03.A .19.32 4 V V V V V V V

Stagiul de practică/ Maşter 
Internship

S.03.0 . 17.32 10
V V V V V V V V V V V V V V

Teza de maşter/ Maşter 
Degree Paper

S.04.0 .22.32 26
V V V V V V V V V V V V V V

Finalităţi de studiu. Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, 
dar şi prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare. La 
finalizarea studiilor studentul va fi competent:

1. Să determine evoluţia cantitativă a activităţii bancare generatoare de risc;
2. Să determine factorii de influenţare a riscurilor bancare;
3. Să administreze riscurile bancare la nivelurile macroeconomic, mezoeconomic, 

microeconomic;
4. Să aplice regularităţile şi legile de bază în analiza fenomenului financiar monetar 

internaţional;
5. Să proiecteze scenarii de gestiune a proceselor din cadrul pieţei valutare internaţionale, să 

identifice criteriile de optimizare a lor în vederea atingerii performanţelor dorite;
6. Să proiecteze scenarii de evoluţie a cursului valutar, tranzacţiilor pe pieţele valutare şi să 

elaboreze scenarii de atingere a echilibrului monetar în Republica Moldova;
7. Să depisteze încălcării în efectuarea tuturor operaţiunilor bancare;
8. Să posede aptitudini de întocmire a raportului şi a concluziei de audit etc.;
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9. Să aplice legislaţia în vigoare şi să analizeze fluxurile informaţionale statistice în scopul
înaintării concluziilor vis-a-vis de activitatea financiară şi creditară internaţională;

10. Să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul finanţării şi creditării naţionale 
şi internaţionale;

11. Să analizeze baza legislativă şi normativă în domeniul bancar în vederea armonizării acestea 
în contextul Directivelor UE şi Basel III;

12. Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să 
răspundă problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi 
comunicare;

13. Să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul economic;
14. Să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii sociale şi etice care apar în muncă 

sau studiu.

NOTA EXPLICATIVĂ

1. Descrierea programului de studii
Profilul specialităţii/programului de m aşter: Programul de studii/de maşter

ADMINISTRARE BANCARĂ se înscrie în domeniul fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii 04. 
BUSINESS, ADMINISTRARE ŞI DREPT, domeniului general de studiu 041. ŞTIINŢE 
ECONOMICE, domeniului de formare profesională 0412. FINANŢE ŞI BĂNCI şi este în 
corespundere cu Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în 
învăţământul superior, aprobat prin HG nr. 482 din 28.06.2017.

Caracteristicile-cheie ale program ului de studii/de maşter ADM INISTRARE BANCARĂ 
sunt: forma de organizare: învăţământul cu frecvenţă; v durata studiilor: 2 ani la învăţământul cu 
frecvenţă; credite de studii: 120 credite ECTS; limba de studiu: română/ rusă.

La studiile de maşter la programul dat se po t înscrie: deţinătorii diplomelor de studii 
superioare.

Absolvenţii program ului de studii/de maşter ADM INISTRARE BANCARA se certifică p r in : 
Diplomă de maşter în Ştiinţe economice, titlul obţinut este de: M aşter în Ştiinţe economice.

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de studii
în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, stipulate în Carta ASEM , 

Statutul ASEM, Strategia de dezvoltare a ASEM, Strategia de cercetare şi inovare ASEM, Strategia 
de internaţionalizare ASEM, respectivul program de formare profesională are drept obiectiv major 
să formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi 
de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

• Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi 
cea cotidiană;

• Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în 
activitatea profesională;

• Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniului 
Administrare bancară, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Totodată, programul va dezvolta la studenţi următoarele competenţe - cheie generice: 
Competenţa de rezolvare a problemelor; Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; Gândire critică şi 
strategică; Competenţa de muncă în echipă; Competenţa de învăţare; Creativitate; Competenţa de 
comunicare utilizând şi o limbă străină; Competenţa de operare cu tehnologia informatică; 
înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare.

Beneficiarii Programului de studii Administrare bancară vor acumula cunoştinţe temeinice 
privind fenomenul monetar şi activitatea bancară, îşi vor dezvolta abilităţi specializate pentru 
soluţionarea problemelor de natură monetar-financiară. Absolvenţii programului de studii
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Administrare bancară vor demonstra competenţe profesionale corespunzătoare cerinţelor pieţei 
muncii, precum şi transversale prin gestionarea situaţiilor de muncă complexe, imprevizibile şi care 
reclamă abordări strategice pertinente, prin asumarea de responsabilităţi în implementarea 
cunoştinţelor teoretico-practice atât individual, cât şi în grup etc.

3. Obiectivele programului de studii
Misiunea şi obiectivele Programului de studii la Ciclul II -  Administrare Bancară, derivă din 

obiectivele strategice elaborate şi implementate la nivel naţional: Strategia de dezvoltare a educaţiei 
„Educaţia-2020”, Programul Naţional în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020-2023, 
Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, precum şi proiectul Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare „M oldova 2030”; cât şi la nivel instituţional, în strategiile şi planurile de acţiuni ale 
ASEM, expuse în Conceptul sistemului de asigurare a calităţii studiilor în ASEM, Statutul instituţiei 
publice Academia de Studii Economice a Moldovei, Planul strategic de dezvoltare al ASEM pentru 
perioada 2018-2022, Strategia de internaţionalizare al ASEM pe perioada 2018-2023, 
Regulamentul privind iniţierea, proiectarea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studii, care are scopul de a generare cunoştinţe avansate şi temeinice şi a forma 
specialişti în domeniul activităţii bancare, capabili şi competenţi să se dezvolte continuu şi să 
colaboreze pentru a satisface cerinţele societăţii, totodată, respectând tradiţiile instituţionale, 
promovând valorile ştiinţifice, culturale naţionale şi universale.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu 
educaţional plăcut, calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii 
de organizare a formării:

• Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor 
persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi 
şi de competenţe personale, sociale şi profesionale;

• îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile 
activităţilor din domeniul administrării afacerilor;

• Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor 
dexterităţi de ordin practic;

• Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

4. Racordarea programului de studii şi a conţinuturilor Planului de învăţământ la 
tendinţele internaţionale din domeniu

Planul de învăţământ la programul de maşter Administrare bancară este racordat la 
recomandările Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED), elaborate de Comisia 
europeană, Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al 
învăţământului Superior (ESG), 2015, prin implementarea componentelor: temporală, formativă, de 
acumulare şi de evaluare prevăzute în Planul-cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de 
maşter (ciclul II) şi integrat, aprobat prin Ordinul MECC nr.120 din 10.02.2020.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social
Scopul Programului de studii la Ciclul II -  Administrare Bancară, este de a forma şi pregăti 

specialişti şi cercetători, conform CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR învăţământ 
Superior, Ciclul II, studii superioare de masterat, Cadrul Naţional al Calificărilor pentru domeniul 
de formare profesională 364 0410 Finanţe pentru activităţile ce se referă la domeniul bancar în 
cadrul instituţiilor financiar - bancare (inclusiv, Banca Naţională a Moldovei) şi nebancare 
(organizaţii de creditare nebancară, societăţii de leasing, Asociaţii de Economii şi împrumut, case 
de amanet, societăţi de plată, emitenţi de monedă electronică, puncte de schimb valutar). Totodată, 
absolvenţii domeniul de formare Administrare Bancară sunt potenţiali angajaţi ai sectorului bancar 
şi financiar-nebancar în calitate de economişti, ofiţeri de credite, oficianţi back-ofice, front-ofice,
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operatori de conturi, traderi, brokeri, dealeri, controlori, supraveghetori, etc. dar şi în calitate de 
analişti/experţi/consultaţi financiari în cadrul ONG şi altor agenţii şi în diverse subdomenii ale 
ştiinţelor sociale şi umaniste.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii
La elaborarea programului de studii Administrare bancară, la ciclul II, maşter, procesul de 

consultare a partenerilor s-a realizat atât în format letric (scris pe hârtie) în cadrul practicii de 
maşter, prin completarea fişe lor de apreciere a activităţii practicantului în cadrul desfăşurării 
stagiului de maşter, chestionarelor de evaluare a competenţelor practice ale studenţilor, cât şi în 
formă participativă, în timpul susţinerii tezei de maşter. De asemenea, s-a efectuat: analiza 
documentelor normative şi reglatoare cu referire la procesele educaţionale în învăţământul superior; 
analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari şi parteneri (cadre 
ştiinţifico-didactice, absolvenţi, studenţi şi entităţi interesate); analiza celor mai noi politici şi 
direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor de studii pe baza 
unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza metodologiilor specifice 
actuale de predare în domeniu; analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor 
specialişti externi/studenţi; analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anilor universitari 
precedenţi.

Evaluarea programului de studiu de toţi beneficiarii, prin chestionarea studenţilor, 
absolvenţilor, angajatorilor, cadrelor didactice, serveşte ca bază pentru revizuirile periodice a 
planurilor de învăţământ şi a conţinuturilor curriculum-urilor disciplinelor.

Au fost întreprinse măsuri de implicare a studenţilor în managementul calităţii studiilor, 
inclusiv şi în discutarea conţinutului planului de învăţământ, aşteptărilor, nevoilor şi satisfacţiei 
studenţilor în raport cu programul de studii şi a serviciilor de susţinere pentru studenţi, precum şi 
adecvării acestora scopului programului.

Elaborarea şi revizuirea periodică a conţinutului planului de studii a fost realizat în urma 
consultării unor reprezentanţi, la nivel de top management, ai comunităţii financiar-bancare din ţară 
prin organizarea de mese rotunde şi seminare de informare, discuţiilor cu angajatorii, evaluării 
planului de învăţământ, curriculum-urilor şi altor produse curriculare prin prisma celor mai noi 
cercetări în domeniu, cerinţelor în schimbare ale societăţii, volumului de muncă al 
studenţilor, precum şi al parcursului educaţional şi succesului acestora.

7. Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă
Programul de maşter Administrare bancară, în timp, a devenit un etalon al studiilor superioare 

în domeniul fmanciar-bancar, formând studenţilor abilităţi cerute de angajatori diverşi şi sofisticaţi, 
de la corporaţii internaţionale la bănci comerciale sau organizaţii de creditare nebancară naţionale. 
Profesionalismul absolvenţilor programului de studii Administrare bancară a devenit o prezenţă 
constantă în mediul de afaceri, oferind asistenţă financiară continuă, pentru funcţionarea pieţei 
financiare.

Relevanţa prezentului program de studii rezultă din obiectivele stabilite în documentele de 
politici de guvernare, care etalează imperativitatea formării resurselor umane de calitate, forţei de 
muncă competitivă, precum şi asigurarea sustenabilităţii sistemului financiar.

In Republica Moldova poziţia dominantă în cadrul pieţei financiare este deţinută de sectorul 
bancar, astfel, specialişti profesionişti de înaltă calificare, pregătiţi în domeniul Administrare 
bancare, sunt căutaţi pe piaţa forţei de muncă întrucât au pregătirea necesară să poată oferi asistenţă 
calitativă, care să asigure activitatea eficientă a instituţiilor financiare bancare şi nebancare.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
în conformitate cu CLASIFICATORUL OCUPAŢIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

absolvenţii programului se pot angaja în calitate de Economişti; Consilier/expert/inspector 
fmanciar-bancar, M anager bancă, M anager de operaţiuni/produs, M anager relaţii cu clienţii
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băncii/societate de leasing, Analist bancar/societate de leasing, Proiectant produse bancare, 
Consultant bancar, Agent compensare interbancară, Ofiţer /Expert conformitate, Analist credite, 
Inspector de specialitate asigurări, Cercetător în finanţe, bănci, Specialist bancar, Analist financiar- 
bancar, Asistent bancar, Contabil în bancă, Contabil şef în bancă, Consultant bursier, Broker, 
Manager de fond, Ofiţer de control al riscului, Auditor financiar, Auditor intern, Trezorier, Analist 
bancar, Risc manager, Director general/Director general adjunct banca/societate de leasing, Şef 
departament bancă/ Şef adjunct departament, Şef serviciu/Şef birou bancă/societate de leasing, 
Director/director adjunct unitate bancară operaţională, Şef agenţie bancară etc.

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului 
program de studii

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pe parcursul studiilor superioare de 
masterat (nivelul 7 ISCED) pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la programele de doctorat 
(nivelul 8 ISCED), asigurându-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în 
concordanţă cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.
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