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Programul postuniversitar de perfecţionare  

„Tehnica operaţiunilor financiar-bancare” 
 

 

1. Motivaţie/expunere de motive privind înfiinţarea programului 

postuniversitar de perfecţionare 

 
             Pentru dezvoltarea profesională şi personală, precum şi asigurarea succesului în 

concurenţa intelectuală, absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot participa la 

programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la  

programele postuniversitare de perfecționare, din cadrul Universității “Aurel Vlaicu” din 

Arad. Aceste programe sunt organizate în strânsă legătură cu dinamica pieţei muncii, 

pentru dobândirea unor competenţe pe care universitatea este abilitată să le formeze 

solicitanţilor. 

              Prin programul postuniversitar de perfecţionare „Tehnica operaţiunilor financiar-

bancare” se oferă absolvenţilor ciclului de licenţă, în principal celor de la specializarea 

Finanţe-Bănci, o diversitate de competenţe şi abilităţi în domeniul financiar-bancar, care 

să răspundă nevoilor actuale de perfecţionare şi integrare socială. 

           Programul postuniversitar „Tehnica operaţiunilor financiar-bancare” vizează 

actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea unor competenţe ale calificării universitare, din 

standarde ocupaţionale aferente unor ocupaţii care pot fi practicate doar de un absolvent 

de studii superioare.  

 

2. Misiunea şi obiectivele programului 

 
            Misiunea programului de studii postuniversitare „Tehnica operaţiunilor financiar-

bancare”  este dezvoltarea, recunoașterea și certificarea calificărilor bazate pe cunoaștere, 

abilități și competențe, dobândite de beneficiarii acestui program de studii 

postuniversitare. 

      Obiectivele didactice și de cercetare ale programului vizează în principal: 

- Implicarea instituției de învățământ superior în dezvoltarea unei societăți 

bazate pe cunoaştere și productivitate, cu o economie competitivă și 
dinamică; 

- Promovarea deschiderii mediului economic și social spre operatorii 

economici, cercetarea pieţei muncii, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a   

universității. 
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            Programul de studii postuniversitare „Tehnica operaţiunilor financiar-bancare”  işi 

propune formarea unor viitori specialişti în domeniul financiar-bancar, cu o expertiză 

avansată în tehnica operaţiunile financiar-bancare. Acest program vine în întâmpinarea 

cererii crescute de specialişti în domeniul financiar-bancar. Cunoştinţele şi abilităţile 

dobândite prin absolvirea programului vor oferi perspective de inserţie socială a 

absolvenţilor şi oportunităţi de carieră. 

 

 

3. Modul de organizare 

 
           Programul postuniversitar  de perfecţionare „Tehnica operaţiunilor financiar- 

bancare” se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MECTS nr. 3163/2012 

privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a programelor 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, a celorlalte dispoziţii 

legale în vigoare, precum şi respectând prevederile Cartei Universităţii „Aurel Vlaicu” 

din Arad.  

           Acest program de studii postuniversitare se organizează în domeniul Finanţe, 

pentru care Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are acreditat programul de studii 

universitare de licenţǎ Finanţe-Bănci. Programul se înfiinţează şi se gestionează, potrivit 

prevederilor legale în vigoare, la nivelul Departamentului de Discipline Economice. 

Programul postuniversitar „Tehnica operaţiunilor financiar - bancare” se organizează în 

limba română, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în care există programul de studii 

universitare de licenţă acreditat (Finanţe-Bănci), în domeniul ştiinţific respectiv. 

          Programul se poate organiza în colaborare cu instituţii similare, institute de 

cercetare, Institutul Bancar Român, Banca Naţională a României, instituţii de credit, 

agenţi economici, precum şi alţi parteneri interesaţi, din ţarǎ sau strǎinǎtate. 

 
 


