Specializarea: Management și audit în agricultură
Disciplina: Burse de mărfuri și valori (ANUL II, SEMESTRUL I)
Nr. credite transferabile 8
Statutul disciplinei
Disciplină în domeniu - obligatorie
Titular disciplină
Prof. dr. Aurel CHIRAN
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Obiectivul
general al
disciplinei
Obiectivele
specifice

-pregătirea teoretică şi practică a viitorilor absolvenţi în domeniul activităţii burselor de mărfuri și valori, în scopul cunoşterii
avantajelor şi dezavantajelor oferite firmelor prin accesul la bursă;
- formarea unor specialisti în domeniul bursier, care să dobândească o serie de informaţii şi abilităţi necesare pătrunderii
firmelor pe piaţa de capital şi realizarea tranzacţiilor bursiere
specifice.
Competențe profesionale:
-însuşirea noţiunilor specifice activităţilor desfăşurate la bursă
şi folosirea adecvată şi corectă a noţiunilor specifice disciplinei de burse de mărfuri și valori în dezbaterile de grup, în
comunicarea orală şi scrisă, precum şi în redactarea elementelor componente ale portofoliului de comenzi privind cotarea la
bursă;
-explicarea principiilor generale de funcţionare a burselor de
mărfuri și valori;
-explicarea mecanismelor definitorii de realizare a tranzacţiilor
bursiere;
-operaţionalizarea obiectivelor educaţionale folosind tehnici
specifice (Mager, Landsheere, D`Hainaut);
- dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de rolul educaţiei în
modelarea personalităţii umane;
-cultivarea unor atitudini pozitive faţă de semeni, de activităţile
umane, de lume, etc.
- dezvoltarea unor atitudini de comunicare eficientă şi de implicare în realizarea unor activităţi de grup.
Competențe transversale:
-promovarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale,
eficienţei şi responsabilităţii în cadrul activităţilor bursiere.
Competențe de rol:
-formarea unor abilităţi privind comunicarea individuală şi organizaţională, în scopul respectării Statutului și Regulamentului de organiza-

re și funcționare a burselorde mărfuri și valori;
-luarea unor decizii privind autonomia și responsabilitatea membrilor bursei, a brokerilor și a Casei de Clearing (de compensație) în
legătură cu realizarea ireproșabilă a tuturor tranzacțiilor și a contractelor ce se negociază la bursele de mărfuri și valori;
Abilități:
-formarea unor abilităţi de analiză şi interpretare a regulilor și restricțiilor de comportament a participanților la tranzacțiile bursiere;
-perfecționarea activităților bursiere prin utilizarea unor programe
informatice specifice, informarea potențialilor investitori la bursă
cu aspecte legate de cotațiile bursiere (cursuri, oferte, cerere, contracte realizate, indici bursieri ș.a.);
-analiza critică a rezultatelor diferitelor metode de speculație la
bursă, propunerea unor strategii de dezvoltare a burselorde mărfuri și
valori, aducerea unor corective care să determine un rezultat pozitiv
față de situația inițială;
-înzestrarea studenților cu abilități care să determine transferul
de activități, metode și proceduri, aplicarea acestora și rezolvarea cu
responsabilitate a problemelor critice ce pot apărea în activitatea
burselor de mărfuri și valori;.
Competențe transversale:
-însuşirea de către studenți a unor tehnici şi metode specifice activității bursiere și a metodologiei de stabilire a primului curs și a comisionului, a orarului de funcționare.a burselor, a formării brokerilor
suplinitori, a primirii de noi membri și a organizării adunărilor generale și extraordinare (după caz).
-realizarea unui bagaj de noțiuni specific buraselor de mărfuri și valori,
cunoașterea, întelegerea și utilizarea acestoraa
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Semestrul I
Cap. 1 - Bursa : 1.1. Apariţia burselor; 1.2. Concept, clasificare, funcţii; 1.3. Instituţia
bursei; 1.4. Membrii bursei; 1.5. Managementul bursei.
Cap. 2-Bursa de mărfuri: 2.1. Concept, obiectul tranzacţiilor, structura funcţională;.
2.2. Contracte la bursa de mărfuri;.2.3. Conducerea bursei de mărfuri;.2.4. Bursa Română de
Mărfuri
Cap.3 -Bursa de valori : 3.1. Concept, obiect de activitate, structură funcţională;.3.2. Agenţii de schimb; 3.3. Piaţa de capital;.3.4.Bursa de Valori Bucureşti
Cap.4-Tranzacţiile bursiere:.4.1. Tranzacţiile bursiere şi ordinele de bursă; 4.2. Operaţiuni
la disponibil (spot) şi operaţiuni la termen;. 4.3. Tipuri de contracte bursiere;
Cap.5-Cotaţiile bursiere şi hedgingul: 5.1. Cursurile bursiere;.5.2. Protecţia contra riscurilor variaţiilor de preţ (hedgingul); 5.3. Operaţiuni speculative la bursă

Cap.6-Indicii bursieri:.6.1.Caracteristici, tipuri şi rolul indicilor bursieri;.6.2. Tranzacţii
futures pe indici bursieri;.6.3. Contracte cu opțiuni pe indici bursieri
Seminar
Teme I
Semestrul
Sem.1-Instituţia bursei
Sem.2-Bursa Română de mărfuri București
Sem.3-Piața de capital: acțiunile și obligațiunile
Sem. 4-Tranzacţii cu titluri primare
Sem.5- Cotaţiile bursire și operațiunile la termen
Sem. 6- Indicii bursieri
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Evaluare
Tipul de evaluare
Examen
Evaluare pe parcurs

Forme de evaluare (scris, scris şi oral, oral,
test, aplicaţie practică, altele)
Scris
Test curs, referate și evaluarea rezultatelor la
seminarii
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