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TEMATICA
pentru colocviul de admitere la gradul didactic I
Specializarea FINANŢE BĂNCI

A. COMPETENŢE VIZATE

A1. Competenţe profesionale:
-

cunoştinţe temeinice cu privire la conţinuturile şi problematica actuală ale disciplinelor
financiar-bancare în structura curriculum-ului din învăţământul preuniversitar;

-

cunoaşterea aprofundată a conţinuturilor ştiinţifice de specialitate economică şi de
didactica disciplinelor economice;

-

realizarea de conexiuni logice între conţinuturile specifice diferitelor discipline de
specialitate economică şi cerinţele proceselor de predare-învăţare;

-

capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din învăţământul
preuniversitar;

-

operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru
proiectarea, realizarea şi evaluarea unui proces didactic adaptat nivelului de învăţământ,
calificării şi specificului clasei;

-

capacitatea de a aplica cerinţele învăţământului centrat pe elevi şi dezvoltarea creativităţii
acestora;

-

aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii disciplinelor economice;

-

elaborarea, selectarea şi aplicarea unor strategii didactice adecvate obiectivelor sau
competenţelor vizate;

-

aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare
proiectată; capacitatea de a preveni, de a media şi de a soluţiona situaţiile de criză
educaţională;
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-

capacitatea de a dezvolta structuri operatorii, afective, valori şi atitudini corespunzătoare
mediului economic în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor;

-

capacitatea de a identifica problemele a căror rezolvare implică investigaţia ştiinţifică, de
a selecta aspectele semnificative ale obiectului cercetării şi de a formula corect tema
proiectului de cercetare;

-

capacitatea de elaborare a unui proiect de cercetare, gestionare eficientă şi de raportare şi
diseminare a rezultatelor obţinute

-

capacitatea de a identifica problemele a căror rezolvare implică investigaţia ştiinţifică, de
a selecta aspectele semnificative ale obiectului cercetării şi de a formula corect tema
proiectului de cercetare;

-

cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a unui proiect de cercetare şi a unui plan de
management al proiectului;

-

capacitatea de a elabora un raport de cercetare cu respectarea cerinţelor metodologice şi a
cerinţelor privind redactarea textelor ştiinţifice şi de a valorifica rezultatele cercetării în
practica instructiv-educativă;

-

capacitatea de a realiza corelaţii intra, inter si pluridisciplinare a conţinuturilor;

-

capacitatea de a utiliza tehnologiile informaţionale în demersul didactic;

-

cunoştinţe şi capacităţi de aplicare a unor forme de management al clasei în funcţie de
activitatea de învăţare proiectată;

-

capacitatea de stimulare a potenţialului fiecărui elev si dezvoltarea creativităţii.

A2. Competenţe transversale:
-

capacitatea de a mobiliza, a combina şi

a utiliza în mod autonom capacităţile de

cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu
diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme de natură
educaţională şi socială;
-

atitudini şi capacităţi pentru consilierea, orientarea şi asistarea psihopedagogică a
diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (elevi, familii, profesori etc.);

-

capacitatea de analiză cognitivă şi evaluare axiologică a mediilor socio-culturale, a
evenimentelor şi conjuncturilor ce au loc în viaţa şcolii şi a comunităţii sociale;

-

capacitatea de a evalua şi de a îmbunătăţi performanţa strategică a echipelor;

-

capacitatea de a comunica audienţei de specialişti şi nespecialişti rezultatele proiectelor,
motivaţia deciziilor, concluziile evaluărilor, direcţiile acţiunilor viitoare;
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-

atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă
investigării şi explicării fenomenelor educaţionale;

-

atitudini şi capacităţi de autoformare, de autoevaluare a şi ameliorare continuă a
practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.

-

capacitatea de a comunica eficient cu partenerii în activitatea educaţională;

B. TEMATICA

B.1. Teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări
metodico-ştiinţifice:
1.1. Managementul proiectului de cercetare metodico-ştiinţific din domeniul ştiinţelor
economice: etapele şi demersurile elaborării şi realizării unui proiect de cercetare
1.2. Metode şi instrumente de culegere a datelor despre fenomenele studiate: metoda
observaţiei, chestionarul, interviul, metoda studiului de caz, analiza documentelor
1.3. Experimentul şi metodologia experimentală: structura metodei experimentale,
variabilele, grupurile de experimentare, etapele unui experiment psihopedagogic,
planurile experimentale
1.4. Elemente de măsurare, analiză statistică şi interpretare a datelor aplicate în cercetarea
metodico-ştiinţifică din domeniul ştiinţelor economice.
1.5. Redactarea, discutarea şi definitivarea raportului de cercetare: sintetizarea,
sistematizarea şi prezentarea datelor (tabele, grafice, indicatori sintetici); structura unui
raport de cercetare; exigenţe privind aparatul critic al raportului de cercetare.
B.2. Teme orientative privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia:
B.2.1. Didactica ştiinţelor economice
2.1.1. Curriculumul şi managementul curricular. Aplicaţii pentru disciplinele din domeniul
financiar-bancar.
2.1.2. Orientări contemporane în teoria şi practica învăţării. Strategii şi metode specifice gândirii
critice, învăţării prin cooperare, învăţării prin experienţă. Dezvoltări şi aplicaţii în predareaînvăţarea disciplinelor financiar-bancare.
2.1.3. Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţii didactice cu abordare centrată pe elev, pe
formarea complexă a personalităţii acestuia.
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2.1.4. Strategii şi metode moderne de predare-învăţare. Aplicaţii în funcţie de tema lucrării.
2.1.5. Metodologia didactică privind formarea şi consolidarea unor noţiuni fundamentale de
teorie financiar-bancară (ex. instrumente de plată, operaţiuni bancare, sistemul financiar,
sistemul bugetar, gestiune financiară, ş.a.m.d.)
2.1.6. Orientări moderne în sectorul financiar-bancar. Valorificarea lor în studierea disciplinelor
financiar-bancare în şcoală.
2.1.7. Lecţia financiar-bancară în lumina dezideratelor teoriei economice moderne, ale
pedagogiei şi ale didacticii moderne.
2.1.8. Managementul clasei de elevi: abordări actuale privind rolurile şi funcţiile profesorului,
situaţiile conflictuale/de criză educaţională în clasa de elevi, strategii şi tehnici de intervenţie
a profesorului.
2.1.9. Consilierea în procesul adaptării şcolare, consilierea diferenţiată/ personalizată a elevilor
capabili de performanţe superioare.
2.1.10. Integrarea abilităţilor cheie în contextul diferitelor discipline financiar-bancare si module
de specialitate.

B.2.2. Domeniul de specialitate
În funcţie de tema propusă pentru lucrarea metodico-ştiinţifică, colocviul va viza abordările
actuale, teoretice şi practice, privind:
2.2.1. Moneda si masa monetară (*)
2.2.2. Rolul creditului în economie
2.2.3. Fundamentarea ratei dobânzii (*)
2.2.4. Titlurile de credit
2.2.5. Instrumentele de plată (*)
2.2.6. Băncile comerciale
2.2.7. Banca centrală (*)
2.2.8. Rolul băncilor de afaceri
2.2.9. Performanţele bancare (*)
2.2.10. Politica economică si politica monetară
2.2.11. Inflaţia
2.2.12. Sistemul monetar internaţional si european
2.2.13. Piaţa valutară
2.2.14. Operaţiuni internaţionale de plată
2.2.15. Finanţele – domeniu al stiinţelor economice
2.2.16. Finanţele în economia de piaţă
2.2.17. Sistemul si mecanismul financiar
2.2.18. Sfera finanţelor publice
2.2.19. Sfera finanţelor private
2.2.20. Amortizarea imobilizărilor fixe (*)
2.2.21. Fondul de rulment (*)
2.2.22. Analiza financiară a bilanţului (*)
2.2.23. Autofinanţarea întreprinderii
2.2.24. Politica financiară a agentului economic (*)
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2.2.25. Evaluarea întreprinderii
2.2.26. Stabilirea preţurilor (*)
2.2.27. Conceptul de politică financiară
2.2.28. Bugetul de stat
2.2.29. Procesul bugetar în România
2.2.30. Trezoreria statului
2.2.31. Trezoreria generală a statului în România
2.2.32. Impozitele directe în România (*)
2.2.33. Impozitele indirecte în România (*)
2.2.34. Evaziunea fiscală si repercusiunea impozitelor
2.2.35. Împrumuturile de stat; datoria publică; datoria externă (*)
2.2.36. Conceptul de asigurare
2.2.37. Contractul de asigurare de bunuri
2.2.38. Asigurările de persoana
2.2.39. Asigurările de răspundere civilă
2.2.40. Reasigurarea
Notă: la temele marcate (*) se recomandă aplicaţii
B.3. Conţinutul şi desfăşurarea colocviului:

3.1. Prezentarea temei propuse (motivarea alegerii temei, plasarea temei în contextul
dezvoltărilor ştiinţifice şi didactice actuale, relevanţa ştiinţifică şi didactică a temei propuse)
3.2. Enunţarea ipotezei/ipotezelor şi a aşteptărilor privind investigaţia întreprinsă.
3.3. Prezentarea sintetică a proiectului de cercetare: tipul de cercetare, etape, metode,
eşantionare, variabile, proceduri de analiză a datelor.
3.4. Argumentarea valorii aplicative a lucrării, a contribuţiei la dezvoltarea practicii educaţionale.
3.5. Prezentarea sintetică a bibliografiei.

C. BIBLIOGRAFIE
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• Ciobanu O., Didactica disciplinelor economice, Editura ASE, Bucureşti, 2004.
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pentru definitivat şi gradul didactic II, Editura Polirom, Iaşi.
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• Voiculescu, Elisabeta; Voiculescu, Florea; Todor, Ioana; Aldea, Delia; Petrovan,
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• xxx Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată
• xxx Manuale specifice aprobate de MECT si utilizate în învăţământul preuniversitar
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