
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  DE STIINTE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATEA, AUDITUL ȘI GESTIUNEA AFACERILOR 
I. 
Denumire disciplină Piețe financiare internaționale 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CAGA.01.02 I DS 5 1 1   
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Bolos Marcel Szarka Arpad   

Instituţia  Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

Universitatea din 
Oradea, Facultatea 

de Stiinte 
Economice 

  

Catedră/Departament  Catedra de Finante 
Contabilitate 

Catedra de Finante 
Contabilitate 

  

Titlul ştiinţific Doctor Doctor   
Gradul didactic Conferentiar    

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

Norma de baza    

Vârsta      
V. 

• Obiectivele disciplinei  
• Însuşirea notiunilor de bază privind pie țele financiare precum și a mecanismelor de 

funcționare ale acestora la nivel internațional utilizând indicatorii bursieri și regulile 
teoriei portofoliilor; 

• Formarea deprinderilor şi abilit ăţilor necesare pentru analiza evoluției piețelor financiare 
internaționale și a investițiilor care se realizează pe aceste categorii de piețe;  

• Însuşirea cunoştin ţelor care privesc mecanismele de funcționare ale piețelor financiare 
internaționale precum și a metodelor de management a riscului financiar pe aceste 
categorii de piețe; 

• Dezvoltarea abilităţilor de analiză critic-constructivă a conceptelor, teoriilor și 
mecanismelor care stau la baza funcționării pie țelor financiare internaționale; 
 

VI. 
Conţinutul disciplinei Nr. 

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
 

• Cap. 1 – Piața financiară. Caracterisiticile și segmentarea pieței financiare. 
Activitatea burselor internaționale EUONEXT, CHICAGO BOARD OPTIONS 
EXCHANGE, TOKYO STOCK EXCHANGE. Analiza indicatorilor bursieri;-1 
oră 

• Cap. 2- Teoria fundamentală a titlurilor de valoare pe piețele financiare 

1 oră /sapt 



internaționale. Produse financiare și derivative. Introducere în comportamentul 
aleatoriu al activelor. Examinarea rentabilității și Procesele Wiener;- 1 oră 

• Cap. 3 – Calculul stochastic utilizat în teoria piețelor financiare internaționale. 
Modelul Balck – Scholes. Proprietatea Markov. Proprietatea de martingal. 
Mișcare browniană. Lema lui Ito.- 2 ore 

• Cap. 4 – Introducere în opțiunile exotice dependente de traiectorie. OPȚIUNILE 
– BARIERĂ, OPȚIUNILE ASIATICE, OPȚIUNILE LOOK BACK.- 2 ore  

• Cap. 5 – Ratele dobânzii și produsele pe ratele dobânzii. Produse cu venit fix și 
analiză: câștig, durată și convexitate. Swapuri. Modele de rata dobânzii cu un 
singur factor. Modelul lui Vasicek. – 2 ore 

• Cap.6 – Măsurarea și managementul riscului. Criteriul Kelly. Valoarea la risc. 
Riscul de credit. Derivative de credit. – 2 ore 

• Cap.7 – Teorii financiare privind gestiunea portofoliului de active. Modelul 
Arrow-Pratt. Teoria lui Harry Markowitz – selecția portofoliului optim. 
Formularea modelului CAPM. – 2 ore 

• Cap. 8 – Analiza Risc-Rentabilitate la nivelul portofoliului. Gestiune 
portofoliului în cazul a două active financiare. Gestiunea portofoliului în cazul a 
n-active financiare. – 1 oră 

• Cap.9 – Teorii moderne privind evaluarea portofoliilor. Evaluarea portofoliului 
de titluri. Metoda randamentelor. Noile abordări ale performanțelor - 1 oră 

 

  
  

VI.2. Seminar (dacă este cazul)  
1. Indicatorii bursieri. Studiu de caz privind implementarea indicatorilor bursieri 
pe piețele financiare internaționale; 
2. Comportamentul aleatoriu al activelor financiare. Studiu de caz privind 
determinarea prețurilor activelor financiare utilizând procesele Wiener. 
3. Calculu stochastic utilizat în teoria piețelor financiare internaționale. Studiu de 
caz privind Modelul Black – Scholes; 
4. Studiul dependenței de traiectorie a activelor financiare utilizând opțiunile; 
5. Studiul derivatelor privind rata dobânzii prin utilizarea swap-urilor de dobândă 
și a modelelor de rata dobânzii cu un singur factor; 
6. Teorii financiare privind gestiunea portofoliului de active. Studiu de caz 
privind teoria lui Harry Markowitz; 
7. Teorii moderne privind evaluarea portofoliilor. Studiu de caz privind metoda 
randamentelor; 

1 ora/sapt 

VI.3. Lucr ări de laborator (dacă este cazul)  
VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)  
VII. 
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2001 
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 
Seminar  Prezentare, Dezbatere, Studiu de caz, AplicaŃii practice 

Laborator  
Proiect   

 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5):  
• Prin realizarea unui numar de 3,5-4,4 puncte cumulate din tratarea  

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu. 
 

Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10):  
• Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 

subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

60% 

Seminar  • răspunsurile finale la lucrările practice de seminar 

• testarea continuă pe parcursul semestrului 

• alte activităŃi (precizaŃi) . 

20% 
20% 

 
Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înţelegere  

• cunoaşterea şi înţelegerea termenilor privind piețele financiare internaționale. Utilizarea 
principalilor indicatori bursieri care stau la baza analizei pieței financiare internaționale; 

• cunoaşterea şi înţelegerea modului în care se aplică teoriile moderne de gestiune a portofoliului 
precum și a teoriilor de evaluare a portofoliilor; 

 
2.  Explicare şi interpretare  

• explicarea şi interpretarea principiilor  privind piețele financiare internaționale 

• explicarea mecanismelor pentru aplicarea teoriei moderne a portofoliului și evaluarea 
portofoliilor; 

• explicarea şi interpretarea problemelor legate utilizarea instrumentelor financiare derivate; 

• explicarea, interpretarea şi analiza  metodelor de managament a relației dintre rentabilitate și risc; 

 

3. Instrumental - aplicative  

• formarea  deprinderilor de analiză financiară a piețelor financiare internaționale 
• analizarea masurilor şi deciziilor care se impun pentru diminuarea riscului pe piețele financiare 

internaționale; 

• evaluarea portofoliilor de active financiare;  

• elaborarea rapoartelor de analiză diagnostic a portofoliilor de active financiare; 



 

• Atitudinale   

• dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de rolul piețelor financiare în mediul economic 
internațional 

•    cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori,  valorificarea optimă şi creativă 
a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice şi practice privind studiul piețelor financiare 
internaționale  

•    formarea unui comportament pozitiv şi responsabil privind propria dezvoltare profesională 
. 

 
 Data:        Titular curs, 
 01.10.2011      Conf univ dr Bolos Marcel 
          
 
 


