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 „Petre Andrei” din Iași
Economie
Științe Economice
Finanțe
Licență
Finanțe și Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul

Piețe de capital
I

Conf. univ. dr. Malanca Iuliana Marina
Conf. univ. dr. Malanca Iuliana Marina
2.6 Tipul de evaluare
E. 2.7 Regimul disciplinei

OB.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs și seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
56
40
15
10
2
2
69
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Economie
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare
a cursului
5.2. de desfășurare
a seminarului

• Studentii vor respecta Codul drepturilor și obligațiilor studentului
• Studentii vor avea asupra lor materialele (instrumentele) necesare desfășurării seminarului

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economicofinanciare
C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare

Competențe
transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
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

Asimilarea limbajului, teoriilor şi metodelor de cercetare din economie și punerea
bazelor înțelegerii mecanismelor de funcționare a pietei de capital

7.2 Obiectivele specifice

- Insușirea cunoștințelor necesare înțelegerii teoriilor economice fundamentale, a
conceptelor și instrumentelor specifice pietelor de capital
- Formarea deprinderilor profesionale care să permită utilizarea în practică a cunoștințelor
teoretice
- Formarea capacității de analiză economică și de explicare a proceselor economice

8. Conţinuturi
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie)
Cap I – Piaţa de capital – componentă a sistemului financiar (4ore)
Cap II – Structura, conţinutul şi funcţiile pieţei de capital (4 ore)

Metode de predare
Prelegere interactivă,
Discuții, Explicații

Cap III – Entităţi specifice pieţei de capital (2 ore)
Cap IV - Activele şi titlurile financiare (2 ore)
Cap V - Mecanismul de tranzacţionare pe piaţa de capital (6 ore)
Cap VI – Tranzacţii bursiere (6 ore)
Cap VII – Indicii bursieri (4 ore)
Total = 28 ore
Bibliografie:
a) referințe principale (bibliografie minimală):
Malanca Iuliana Marina – Piețe de capital - suport de curs, 2019
Corduneanu Carmen – Piaţa de capital, Editura Mirton, Timişoara, 2006
Prisacariu Maria, Stoica O. – Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012
b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională):
Anghelache Gabriela – Bursa şi piaţa extrabursieră, Editura Economică, Bucureşti, 2010
Popa I. – Bursa, vol. I şi II, Editura Adevărul, Bucureşti, 2003
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore
Iniţierea operaţiunii; ordinele de bursă (4 ore)
Tranzacţionarea propriu-zisă. Formarea cursului bursier (2 ore)
Compensarea şi decontarea tranzacţiilor (2 ore)
Transferul dreptului de proprietate (2 ore)
Tranzacţii cash (4 ore)
Tranzacţii în marjă – cumpărarea în marjă (4 ore)

Metode de predare
Discuții, Exemple,
studio de caz

Vânzarea în lipsă a valorilor mobiliare (2 ore)
Tranzacţii cu lichidare lunară (4 ore)
Tranzacţii cu derivate financiare (4 ore)
Total = 28 ore
Bibliografie:
a) referințe principale (bibliografie minimală):
Malanca Iuliana Marina – Piețe de capital - suport de curs, 2019
Prisacariu Maria, Stoica O. – Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012
b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională):
Anghelache Gabriela – Bursa şi piaţa extrabursieră, Editura Economică, Bucureşti, 2010
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
- In vederea identificării nevoilor și asteptărilor angajatorilor, la stabilirea conținutului formativ al cursului au
participat si alte cadre didactice din domeniu
- În cadrul disciplinei Piețe de capital studenții dobândesc pe lângă cunoștințe economice și capacitatea de
transpunere în practică a acestora, capacitatea de analiză și interpretare a realităților economice.
10. Evaluare
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

• Insușirea notiunilor teoretice prezentate în cadrul
cursului
• Lucrari de specialitate, referate

10.2 Metode de
evaluare
Examen

10.3 Pondere
în nota finală
60%

Studii de caz discutate,
jocuri de rol, verificări
semestriale

10.5 Seminar

40%

10.6 Standard minim de performanţă
Nota 5 (adică 50% din totalul notelor obținute la curs și seminar)
Data completării: 27.09.2019

Semnătura titularului de curs

Data avizării în Departament: 30.09.2019

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament

