Specializarea: Inginerie economică în agricultură
Disciplina: Burse de mărfuri și de valori (ANUL IV, SEMESTRUL I)
Nr. credite transferabile 5
Statutul disciplinei
Disciplină în domeniu - obligatorie
Titular disciplină
Prof. dr. Elena LEONTE
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Obiectivul
general al
disciplinei
Obiectivele
specifice

-pregătirea teoretică şi practică a viitorilor absolvenţi în domeniul activităţii burselor de mărfu
avantajelor şi dezavantajelor oferite firmelor prin accesul la bursă;

- formarea unor specialisti în domeniul bursier, care să dobândească o serie de informaţii şi ab
firmelor pe piaţa de capital şi realizarea tranzacţiilor bursiere
specifice.
Competențe profesionale:
-însuşirea noţiunilor specifice activităţilor desfăşurate la bursă şi folosirea adecvată şi corectă
nei de burse de mărfuri și valori în dezbaterile de grup, în comunicarea orală şi scrisă, precum
lor 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`
- 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 activităţ
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 respectă
re și funcționare a burselorde mărfuri și valori;
-luarea unor decizii privind autonomia și responsabilitatea membrilor bursei, a brokerilor și a C
legătură cu realizarea ireproșabilă a tuturor tranzacțiilor și a contractelor ce se negociază la bu
Abilități:
-formarea unor abilităţi de analiză şi interpretare a regulilor și restricțiilor de comportament a
-perfecționarea activităților bursiere prin utilizarea unor programe informatice specifice, infor
bursiere (cursuri, oferte, cerere, contracte realizate, indici bursieri ș.a.);
-analiza critică a rezultatelor diferitelor metode de speculație la bursă, propunerea unor strateg
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 proced
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 metodolo
onului, a orarului de funcționare.a burselor, a formării brokerilor
suplinitori, a primirii de noi membri și a organizării adunărilor generale și extraordinare (după
-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.
Agen-ţii 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
riscu-rilor 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

Forme de evaluare (scris, scris şi oral, oral,

Procent din nota

test, aplicaţie practică, altele)
Examen
Evaluare pe parcurs

Scris
Test curs, referate și evaluarea rezultatelor la
seminarii

Persoana de contact
Prof. dr. Elena LEONTE
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0040 232 407420, fax: 0040 232 219175
E-mail: egindu@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent

finală (%)
60
40

