Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2015-2016
Specialitatea Finanţe şi Bănci (FB31Z)
Nr.
crt.
1.
2.
3.

N. P. Studentului
Tudor Adriana
Botnari Carolina
Bordianu Irina

4.
5.
6.

Jitari Maria
Popovici Tatiana
Curac Andrei

7.

Budeanu Luminiţa

8.

Curoşu Cristina

9.

Darii Ion

10.
11.

Fortuna Mihaela
Rusu Eugeniu

12.
13.
14.

Sîniţari Aliona
Strîmbanu Viorica
Dulgher Jaclin

15.

Toader Dănuţ

16.
17.
18.
19.

Cartaşova (Slivca)
Elena
Bulocinicova Liudmila
Guţul Ilie
Gruzin Anastasia

20.
21.

Pînzari Ecaterina
Ilniţchi Radion

Conducătorul ştiinţific
Postolache Victoria, lect.
univ.

Tema tezei de licenţă
Analiza pasivelor bancare şi optimizarea structurii acestora
Evaluarea şi gestiunea riscului de lichiditate al instituţiei financiare
Evaluarea activelor băncii şi a impactului lor asupra performanţelor
bancare
Dobânda bancară şi managementul ratei dobânzii
Particularităţi organizaţionale ale băncii şi evaluarea performanţelor ei
Strategiile bancare prin prisma evaluării reglementărilor prudenţiale ale
instituţiei bancare
Modul de perfectare a situaţiilor financiare şi analiza lor

Evaluarea situaţiei financiare şi prevenirea falimentului instituţiei
bancare
Cazac Ianina, lect. univ.
Gestiunii eficientă a activelor circulante în vederea asigurării stabilităţii
financiare a întreprinderii
Evaluarea cadrului de reglementare a băncilor şi analiza respectării lui
Managementul resurselor atrase ale instituţiei financiare în condiţii de
instabilitate
Analiza şi gestiunea performanţelor bancare în condiţiile actuale
Evaluarea şi gestiunea riscului de piaţă în cadrul băncii
Rezultatele financiare ale întreprinderii şi direcţii de optimizare a
acestora
Costul capitalului – factor de influenţă a structurii financiare în cadrul
întreprinderii
Balînschi Andrei, dr., conf. Evaluarea activităţii de retail în cadrul băncii
univ.
Politici de gestionare a riscurilor în activitatea bancară
Gestiunea şi evaluarea riscului de dobândă în cadrul instituţiei bancare
Riscurile operaţionale şi gestiunea lor în sistemul de risc – management
al instituţiei bancare
Gestionarea riscului de credit - premisă a unei activităţi bancare eficiente
Cazac Ianina, lect. univ.
Gestiunea şi analiza formării şi utilizării profitului întreprinderii

