
FI A DISCIPLINEI
Denumirea i codul
disciplinei Econometrie financiar UO-FSE.FBA.01.04

Anul de studiu 1 Semestrul* 1 Tipul de evaluare final  (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - op ional , F – facultativ ) Ob Num rul de credite 6
Categoria disciplinei (DF - fundamental , DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementar ) DS
Total ore din planul de înv mânt 42 Total ore studiu individual 138 Total ore pe semestru 180
Titularul
disciplinei Conferen iar universitar dr. Ioana Me ter Încadrarea Norma de baz  Vârsta 36

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz  câte o fi  pentru fiecare semestru

Facultatea De tiin e Economice Num rul total de ore (pe semestru) din
planul de înv mânt

(Ex: 28 la C dac  disciplina are curs de
14_s pt mâni x 2_h_curs pe s pt mân )Catedra De Economie

Domeniul Finan e Total C** S L P

Specializarea Finan e - B nci - Asigur ri 42 14 28

** C-curs, S-seminar, L-activit i de laborator, P-proiect sau lucr ri practice

Obiectivele disciplinei:

Competen e
specifice

disciplinei

1. Cunoa tere i în elegere
- cunoa terea i în elegerea no iunilor de baz  utilizate de econometrie
- st pânirea limbajului specific econometriei

2. Explicare i interpretare
- explicarea i interpretarea tuturor m rimilor determinate în econometria financiar

3. Instrumental - aplicative
- st pânirea deprinderilor de utilizare a metodelor i tehnicilor cantitative de studiu a fenomenelor
economice, cu aplica ii în domeniul financiar-bancar

4. Atitudinale
- manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa  de domeniul tiin ific
-  cultivarea unui mediu tiin ific centrat pe valori
- valorificarea optim i creativ  a propriului poten ial în activit ile tiin ifice
- participarea la propria dezvoltare profesional

Tematica cursului:

1. Notiuni introductive: probabilit i, variabile aleatoare, distribu ii de probabilitate. (4 ore)
2. Econometrie - defini ii, concepte specifice. No iunea de model econometric. Natura variabilelor care apar în modelele
econometrice. Specificarea i structura modelului econometric. Identificarea modelului. Previziunea variabilelor endogene. (4
ore)
3. Modelul liniar al regresiei simple. Ipoteze fundamentale. Determinarea de estimatori ai parametrilor modelelor. Propriet ile
estimatorilor. (4 ore)
4. Modelul liniar general. Ipoteze. Determinarea estimatorilor. Propriet i. Analiza varian ei. Corelarea erorilor. (4 ore)
5. Modele neliniare. Liniarizarea. Estimarea parametrilor. Testarea modelului. Previziune. (4 ore)
6. Modelarea seriilor de timp. Procese stationare. Procese nesta ionare. Sezonalitate. Cointegrare. (6 ore)
7. Modele cu ecua ii multiple. (2 ore)



Tematica seminarului:

1. Notiuni introductive: probabilit i, variabile aleatoare. (2 ore)
2. Distribu ii de probabilitate. (2 ore)
3. Estimarea prin intervale de încredere. Test ri de ipoteze. (2 ore)
4. No iunea de model econometric. Specificarea i identificarea modelului. (2 ore)
5. Modelul liniar al regresiei simple. Ipoteze fundamentale. Determinarea estimatorilor parametrilor modelelor. Analiza varian ei.
Raportul de corela ie. (2 ore)
6. Testarea modelului regresiei liniare simple. Previziunea variabilelor endogene. (2 ore)
7. Modelul liniar general. Determinarea estimatorilor. Ipoteze i testarea acestora. Previziunea variabilei endogene. (2 ore)
8. Proiect. Elaborarea unui model econometric liniar simpu. Utilizarea softurilor SPSS i Eviews în elaborarea modelului. (4 ore)
9. Modele neliniare. Liniarizare. Determinarea estimatorilor. Ipoteze i testarea acestora. Previziunea variabilei endogene.
10. Modelarea seriilor de timp. No iunea de sta ionaritate. Identificarea modelelor. (2 ore)
11. Modelarea seriilor de timp.
12. Sezonalitatea. No iune, detectare, eliminare. (2 ore)
13. Modele cu ecua ii multiple. (2 ore)

Metode didactice folosite:

Prezentare, dezbatere, aplica ii practice.

Bibliografie:

1. Andrei, T. ,Statistic i econometrie, Editura Economic , Bucure ti, 2004.
2. Me ter, Ioana, Econometrie. Aplica ii practice, Editura Universit ii din Oradea, 2009
3. Me ter, Ioana, Econometrie, Editura Universit ii din Oradea, 2007
4. Me ter, Ioana, Econometrie. Note de curs, Editura Universit ii din Oradea, 2010

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimat  în  %
{Total=100%}

- r spunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 50%

- r spunsurile finale la lucr rile practice de laborator -

- testarea periodic  prin lucr ri de control -

- testarea continu  pe parcursul semestrului 15%

- activit ile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 35%

Descrie i modalitatea practic  de evaluare final , E/V. {de exemplu: lucrare scris  (descriptiv i/sau test gril
i/sau probleme etc.), examinare oral  cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

Teste gril i probleme.

Cerin e minime pentru nota 5
(sau cum se acord  nota 5)

Cerin e pentru nota 10
(sau cum se acord  nota 10)

Cunoa terea i întelegerea no iuniunilor prezentate în
curs la nivelul ideilor esen iale;
Abordarea a cel pu in 2 teme din 3 în cadrul
examenului scris.

Cunoa terea i în elegerea integral  a con inutului
cursurilor;
Abordarea complet i corect  a tuturor subiectelor
în cadrul examenului scris;
Parcurgerea unei c i din bibliografia recomandat .



Estima i timpul total (ore pe semestru) al activit ilor de studiu individual pretinse studentului
(completa i cu zero activit ile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea i studiul noti elor de curs 20  8. Preg tire prezent ri orale -

2. Studiu dup  manual, suport de curs 20  9. Preg tire examinare final 20

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10  10. Consulta ii 10

4. Documentare suplimentar  în bibliotec 10  11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specific de preg tire
SEMINAR i/sau LABORATOR 20  12. Documentare pe INTERNET 8

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 10  13. Alte activit i … 0

7. Preg tire lucr ri de control 10  14. Alte activit i … 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 138

Data complet rii: 1 octombrie 2011                  Semn tura titularului: ____________________


