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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul   Departamentul de Economie 

1.4 Domeniul de studii Management 

1.5 Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Management 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Operațiunile instituțiilor de credit M3112 

2.2 Titularul activităţii de curs Dr. Králik Lóránd István 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Dr. Králik Lóránd István 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare examen 

2.7 Regimul disciplinei DD, Optionala 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 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   Sală de curs, videoproiector, laptop, internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de curs, videoproiector, laptop, internet 

 
1
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Utilizarea adecvată a conceptelor de natură bancară. 

 Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor și instrumentelor în activitatea 

bancară. 

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme 

economico-financiare. 

 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii bancare specifice entităţilor/organizaţiilor 

private şi publice. 

 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul instituțiilor de credit. 

Competenţe 
transversale 

 Dezvoltarea abilității de analiză și sinteză.  

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Obiectivul general al disciplinei constă în familiarizarea studenţilor 

cu noţiunile de bază privind activitatea băncilor comerciale: 

reglementare, particularităţi în funcţionare, produsele şi serviciile 

oferite, forme, modalităţi şi procedee specifice de decontare, 

mecanismul creditării 

7.2 Obiectivele specifice  Înțelegerea funcționării băncilor comerciale. 

 Portofoliul de produse și servicii bancare. 

 Analiza activității băncilor comerciale prin intermediul unor 

indicatori. 

 Cunoașterea cadrului de reglementare a băncilor comerciale. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Definiția și funcțiile băncilor comerciale. 

Intermedierea financiară. 

Prelegere, dezbatere  

2. Reglementarea băncilor. Analiza pieței bancare din 

România. 

Prelegere, dezbatere  

3. Produse și servicii bancare Prelegere, dezbatere  

4. Mecanismul creditării bancare Prelegere, dezbatere  

5. Mecanismul creditării bancare  Prelegere, dezbatere  

6. Leasing, factoring Prelegere, dezbatere  

7. Operațiuni pasive ale băncilor comerciale Prelegere, dezbatere  

8. Elemente în afara bilanțului Prelegere, dezbatere  



9. Elemente în afara bilanțului Prelegere, dezbatere  

10. Sistemul de plăți 

 

Prelegere, dezbatere  

11. Managementul capitalului  Prelegere, dezbatere  

12. Evaluarea activității băncilor.  Prelegere, dezbatere  

13. Evaluarea activității băncilor. Modelul 

CAMELS. 

Prelegere, dezbatere  

14. Riscuri în activitatea băncilor comerciale Prelegere, dezbatere  

 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Definiția și funcțiile băncilor comerciale. 

Intermedierea financiară. 

Studii de caz, dezbatere   

2. Reglementarea băncilor. Analiza pieței bancare 

din România. 

Studii de caz, rezolvare 

probleme de calcul 

 

3. Produse și servicii bancare Studii de caz, rezolvare 

probleme de calcul. 

 

4. Mecanismul creditării bancare Studii de caz, dezbatere, 

rezolvare probleme 

 

5. Mecanismul creditării bancare  Studii de caz, dezbatere, 

probleme 

 

6. Leasing, factoring Rezolvare probleme de 

calcul. 

 

7. Operațiuni pasive ale băncilor comerciale Studii de caz, dezbatere, 

probleme de calcul 

 

8. Elemente în afara bilanțului Rezolvare probleme de 

calcul 

 

9. Elemente în afara bilanțului Studii de caz, rezolvare 

probleme de calcul 

 

10. Sistemul de plăți Studii de caz, rezolvare 

probleme de calcul 

 

11. Managementul capitalului  Studii de caz. Rezolvare 

probleme de calcul 

 

12. Evaluarea activității băncilor. Studii de caz. Rezolvare 

probleme de calcul 

 

13. Evaluarea activității băncilor. Modelul 

CAMELS 

Studii de caz. Rezolvare 

probleme de calcul 

 

14. Riscuri în activitatea băncilor comerciale Studiu de caz, dezbatere  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competenţele achiziţionate pot fi utilizate în toate domeniile de activitate, unde este nevoie de analiza 

datelor financiare, atât în sectorul public, cât şi privat. Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu 

materiile similare predate în alte centre universitare din ţară şi din străinătate. Pentru o mai bună adaptare 

la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de 

afaceri de specialitate cât şi cu profesori de economie din învăţământul superior.  

 

 
 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

Evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate 

Examen în scris şi oral 70% 

10.5 Seminar Participare la 

seminarii 

Referate (scris) şi 

participare 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor prezentate în curs la nivelul ideilor esenţiale;  

  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15.09.2019 
Dr. Králik Lóránd István                Dr. Králik Lóránd István 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
   ……………………………  Prof. Univ. Dr. Fogarasi József

  


