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Atribuții

Salariul de încadrare
Data publicării anunțului în
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Descriere
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Facultatea de Științe Economice
Discipline Economice
13
Conferențiar universitar
Instituții de credit, Contabilitate bancară, Contabilitatea
instituțiilor de credit
Finanțe
ConferenŃiar universitar poziŃia 13, Departamentul de
ştiinŃe economice
Disciplina: Instituții de credit, efectuată în semestrul II
cu studenŃii din anul II programul de studii de licență
Finanțe – Bănci, Facultatea De Științe Economice –
curs 2 ore convenŃionale/an și seminar 1 formaŃie de
lucru x 2 ore/săptămână în medie 1 oră
convenŃională/an.
Disciplina: Contabilitate bancară, efectuată în semestrul
I cu studenŃii din anul III programul de studii de licență
Finanțe – Bănci, Facultatea De Științe Economice –
curs 2 ore convenŃionale/an și seminar 1 formaŃie de
lucru x 2 ore/săptămână în medie 1 oră
convenŃională/an.
Disciplina: Contabilitatea instituțiilor de credit,
efectuată în semestrul I cu studenŃii din anul III
programul de studii de licență Contabiliate și
Informatică de Gestiune, Facultatea De Științe
Economice – curs 2 ore convenŃionale/an și seminar 1
formaŃie de lucru x 2 ore/săptămână în medie 1 oră
convenŃională/an.
1. Norma didactică va cuprinde:
a) Activități de predare
b) Activități de seminar, lucrări practice și de laborator,
îndrumare proiecte de an
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licență
d) Îndrumarea elaborării lucrărilor de disertație
e) Alte activități didactice, practice și de cercetare
științifică înscrise în planul de învățământ
f) Activități de evaluare
g) Tutoriat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice
studențești
h) Participarea la consilii și comisii în interesul
învățământului
2. Norma de cercetare
16.07.2012
16.07.2012 – 02.09.2012

înscriere
Data, ziua din săptămână și ora
susținerii prelegerii
Locul susținerii prelegerii

Datele de susținere a probelor de
concurs inclusiv a prelegerilor,
cursurilor, etc.
Data de comunicare a rezultatelor
Perioada de început și sfârșit de
contestații
Tematica probelor de concurs

17.09.2012 ora 16.00
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de
Științe Economice, B-dul Revoluției 77, etaj 2, sala
A21
17.09.2012

20.09.2012
21-27.09.2012
1. Organizarea sistemului bancar românesc. Rolul şi
importanŃa BNR în politica monetară şi de credit
2. Strategii privind gestionarea resurselor şi
plasamentelor băncilor comerciale
3. Strategii bancare privind gestionarea portofoliului
de produse şi servicii bancare
4. Tehnica şi managementul operaŃiunilor bancare
5. CerinŃe de prudenŃialitate bancară impuse de BNR
pentru limitarea riscului de creditare
6. Etapele derulării procesului de creditare şi
fundamentarea deciziei de creditare
7. Specificul şi particularităŃile creditului bancar şi
elementele incluse în relaŃiile de credit
8. Garantarea creditelor. Gestionarea şi evaluarea
riscului de creditare
9. Incidentele de plata si repercusiunile asupra celor
care încalcă disciplina de decontare
10. Principiile contabile după care se organizează
contabilitatea într-o instituŃie de credit
Bibliografie:
1. Cerna S. - Economie monetară, Editura UniversităŃii
de Vest, Timişoara, 2009;
2. Cocriş V. - Managementul bancar şi analiza de risc
în activitatea de creditare:teorie şi cazuri practice,
Editura UniversităŃii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,
2009;
3. Hurduc Natalia–Procese structurale în lumea
bancară contemporană, Editura Expert, Bucureşti,
2005;
4. Mihai I.–Tehnica şi managementul operaŃiunilor
bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2003;
5. NiŃu I.–Managementul riscului bancar, Editura
Expert, Bucureşti, 2000.
6. K. Matthews, J. Thompson, The Economics of
Banking, John Wiley & Sons, Ltd. Publishing
House, England, 2008

Proba de concurs va fi susținerea unei prelegeri publice
în care candidatul prezintă cele mai semnificative

Descrierea procedurii de concurs

Lista de documente
Adresa unde se trimite dosarul de
concurs
Comisie

rezultate profesionale și planul de dezvoltare a carierei
universitare
Concursul pentru ocuparea postului de conferențiar
constă în analiza dosarului de concurs și susținerea unei
prelegeri publice de minimum 45 minute în care
candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate
profesionale și planul de dezvoltare a carierei
universitare. Această probă conține în mod obligatoriu
și o sesiune de întrebări din partea comisiei și a
publicului.

ConferenŃiar universitar poziŃia 13, Departamentul de
ştiinŃe economice
Preşedinte:
- conf.univ.dr. Iacob Mihaela Ioana, Universitatea
“Aurel Vlaicu” din Arad
Membri:
- prof.univ.dr. Cernuşcă Lucian, Universitatea “Aurel
Vlaicu” din Arad
- prof.univ.dr. Herbei Marius, Universitatea de Vest din
Timişoara
- prof.univ.dr. Sabău Crăciun, Universitatea “Tibiscus”
din Timişoara
- prof.univ.dr. Comaniciu Carmen, Universitatea
“Lucian Blaga” din Sibiu
Membrii supleanŃi:
- conf.univ.dr. Nicolaescu Cristina, Universitatea
“Aurel Vlaicu” din Arad
- prof. univ. dr. Popovici Dumitru, Universitatea
“Tibiscus” din Timişoara

Metodologie

